Uzasadnienie do uchwaly
w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020
Uchwala zawiera:
1. Zwiekszenie dochod6w budietu powiatu o kwote:
w tym:
a) dotacja z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego na dofmansowanie
realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel Porzqdzie - Obryte - Pultusk na odcinku Obryte - Gr6dek Nowy"
w wysokoki:
b) dotacja celowa z bud2etu panstwa na zadania biez4ce z zakresu
administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych ustawami
realizowanych przez powiat (pomoc dla repatriantow) wysokoki:

•

2. Zwiekszenie wydatkow budietu powiatu o kwote:
w tym:
a)
icStenie planu wydatkow majqtkowych Zarzqdu Drog
Powiatowych z przeznaczeniem na realizacje zadania pn."Przebudowa
drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porzqdzie - Obryte - Pultusk na
odcinku Obryte - Gr6dek Nowy" w wysokoki:
b) zwickszenie planu wydatkow bie24cych Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pultusku z przeznaczeniem na wyplate §wiadczen
dla repatriantow w wysokoki:
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3. Zmniejszenie planu wydatkow budietu powiatu o kwote 1 zl dotyczqcych realizacji
projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejetnoki z geografii i fizyki
u ueZniow'L® Skargi".
4. DdkofianOszmian w planie przychodow i rozchod6w powiatu na 2020 rok (zal4cznik nr
3 do .uchwaly) polegajqcych na zmniejszeniu przychodow z tytulu niewykorzystanych
grodkoW pienieinych na rachunkach bie2qcych bud2etu wynikajqcych z rozliczenia
dochodovv` i wydatk6w nimi fmansowanych zvviqzanych ze szczegolnymi zasadami
wykony:wania budzetu okreglonymi w odrebnych ustawach oraz wynikajqcych z
rozliczenia §rodkow okreglonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na reafizacje programu,
projekttr tub zadania finansowego z udzialem tych grodkow o kwote 1 zi. Srodki dotyczq
realizacji projektu unijnego pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejetnoki
z geograiii i fizyki u uczniow LO Skargi" .
5. Plan dochodow i wydatkow zwivanych z realizacj4 zadati z zakresu administracji
rz4dowej oraz innych zadan zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 4 do uchwaly.
Zmiany cibtyczq zwickszenia wydatk6w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Pultusku realizujqcego zadania z zakresu administracji rz4dowej w kwocie 54 976 A.

e.)

6. Plan dochodow i wydatkow zvviqzanych z realizacjq zadan realizowanych w drodze
umow lub porozumien miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego przedstawia
zalqcznik nr 5 do uchwaly. Zmiany dotyczq:
a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W
Jegiel - Porzqdzie - Obryte - Pultusk na odcinku Obryte - Grodek Nowy".
Wartok zadania w roku 2020 wynosi 833 334 zl, w tym:
* dotacja ze §rodkow z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego - 500 000 zl,
* grodki wlasne Powiatu- 333 334 A.
b) aktualizacja zalqcznika zgodnie ze zmian4 dokonanq uchwal4 Zarzqdu Powiatu
(przeniesienia pomicdzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji bud2etowej
dotyczqcych wydatkow zwiqzanych z utrzymaniem dzieci przebywajqcych w rodzinach
zastepczych poza obszarem Powiatu Pultuskiego w kwocie 10 000 zi).
7. Zmiany wydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjete Wieloletniq
Prognoza Finansowq przedstawia zalqcznik nr 6 do uchwaly.
W zwiqzku z nieotrzymaniem dofmansowania z Funduszu DrOg Samorzqdowych na
realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica Smogorzewo - Krzyczki Pieniq2ki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestepowo
Wio§cianskie do m. Kozieglowy wprowadzono dwa inne zadania inwestycyjne.
Jednoroczne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiqclecia wraz z
rondem. w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pultusku" (*ma
wartok zadania wynosi 540 000 zl) oraz wieloletnie pn. "Przebudowa drogi powiatowej
nr 4407W Jegiel - Porzqdzie - Obryte - Pultusk na odcinku Obryte - Grodek Nowy"
(lqczna wartok zadania wynosi 5 934 112 zi, z czego rok 2020 - 833 334 zi).
8. Plan doOhodow, ktOre podlegaj4 przekazaniu do budzetu panstwa zwiqzanyh
z realiZatjq zadan z zakresu administracji rzqdowej przedstawia zalqcznik nr 7 do
uchWaly. Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w
Warszawie Nr WF - 1.3111.24.16.2020. Zmiany dotyczq zmniejszenia planu dochodow o
kwotq 574: zi z tytulu oplat za wydawanie kart parkingowych (rozdzial 85321 - Zespoly
do spraw orzekania o niepelnosprawno§ci).
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