
Uzasadnienie do uchwaly 
w sprawie zmian uchwaly budketowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

Uchwala zawiera: 

1. Zwigkszenie dochodOw budietu powiatu o kwote: 	 2 683 822 zi 
w tym: 

a) §rodki z paristwowych funduszy celowych (Fundusz Drog 
Samorzqdowych) na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w 
miejscowo§ci Pultusk ulica Bialowiejska" w kwocie: 	 2 012 000 z1 
b) dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udzialem 
§rodkow europejskich z przeznaczeniem na realizacjc projektu "Nowa 
jakoge w szkolach zawodowych - migdzynarodowe stake, praktyki, 
szkolenia dla uczniow i nauczycieli" w kwocie: 

	
183 614 zl 

c) §rodki z rezerwy czcgci o§wiatowej subwencji ogolnej z budzetu 
paristwa dla jednostek samorzqdu terytorialnego z przeznaczneniem na 
dofinansowanie doposazenia publicznych szkol i placOvvek 
prowadzonych przez jednostki samorzqdu terytorialnego w kwocie: 

	
32 515 zi 

d) dotacja celowa z budzetu paristwa na zadania bie2qce z zakresu 
administracji rzqdowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wyplata §wiadczenia 
pienieZnego na czOciowe pokrycie kosztOw zagospodarowania 
i bieZqcego utrzymania cudzoziemcOw w Rzeczpospolitej Polskiej dla 
posiadaczy Karty Polaka) w kwocie: 

	
6 930 zi 

e) §rodki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania pn. "Zakup fabrycznie nowych ubrall 
specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy 
Pozarnej w Pultusku" w kwocie: 

	
29 700 zi 

f) dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieZqce z zakresu 
administracji rzqdowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla 
Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w kwocie: 	 2 104 zi 
g) wplywy z uslug realizowanych przez Dom Pomocy Spolecznej 
w Obrytem w kwocie: 	 240 000 zi 
h) dochody realizowane przez Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach 
w lqcznej kwocie: 	 97 000 zi 
w tym: 

* wplywy z uslug: 	 80 000 zi 
* wplywy z otrzymanych spadkOw, zapisow, darowizn w postaci 
pienieZnej: 	 2 000 zl 
* wplywy z roZnych dochodOw (refundacja czc§ci kosztOw poniesionych 
na wynagrodzenia, nagrody oraz oplaconych skladek na ubezpieczenia 
spoleczne z Powiatowego Urzcdu Pracy w ramach zawartych umOw): 	15 000 zi 

• 

• 



• 

i) dochody realizowane przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku 
w lqcznej kwocie: 
w tym: 

* wplywy z uslug: 

* wplywy z pozostalych odsetek: 

* wplywy z rOZnych dochod6w: 

j) dochody realizowane przez Zespol SzkO1 im. B. Prusa w Pultusku 
w lqcznej kwocie: 
w tym: 
* wplywy z tytulu odsetek od grodkow zgromadzonych na wydzielonych 
rachunkach 	bankowych 	slu2qcych 	realizacj i 	projekt6w 
wspoifinansowanych ze §rodkow Unii Europejskiej: 
* zwrot §rodkow z Okregowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup 
materialow niezbcdnych do przeprowadzenia czc§ci praktycznej 
egzaminow potwierdzajqcych kwalifikacje zawodowe: 
k) dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pultusku 
w lqcznej kwocie: 

w tym: 
* wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majqtkovvych: 

* wplywy z uslug: 

65 400 zl 

40 000 zl 

400 zl 

25 000 zl 

2 851 zl 

2 306 zi 

545 z1 

11 708 z1 

6 504 zl 
5 204 zl 

2. Zmniejszenie dochodow bud2etu powiatu o kwote: 	 769 zl 
z tytulu grodkOw z panstwowych funduszy celowych (Fundusz DrOg Samorzqdovvych) na 
realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 242W Nasielsk - Gqsocin - 
Ciechanow na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo - 
Swierkowo". 

Ponadto w ramach planu finansowego dochodOw powiatu dokonano: 

* przeniesien pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej w fqcznej 

• 
kwocie 44 585 zl, 
* zmiany klasyfikacji budzetowej dotyczqcej ZrOdla finansowania realizacji zadania pn. 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 242W Nasielsk - Gqsocin - Ciechanow na odcinku 
w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo - Swierkowo"; zmiana 
dotyczyla przeniesienia kwoty 2 842 489 zl z §6430 (dotacje celowe otrzymane 
z budZetu panstwa na realizacjc inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych powiatu) 
na §6350 (§rodki otrzymane z paristwovvych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek 
sektora finansOw publicznych). 



3. Zwiekszenie wydatkow budietu powiatu o kwotg: 	 2 910 074 zi 

w tym: 

a) zwiekszenie planu wydatkOw Starostwa Powiatowego 
z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. "Nowa jakok w szkolach 
zawodowych - miedzynarodowe stake, praktyki, szkolenia dla uczniOw i 
nauczycieli" w kwocie: 	 183 614 zi 
b)zwickszenie planu wydatk6w bie2qcych Liceum Ogolnoksztacqcego 
im. P. Skargi z przeznaczeniem na zakup wyposaZenia w kwocie: 	 32 515 zi 
c) zwiekszenie planu wydatkow bie2qcych Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pultusku z przeznaczeniem na wypiate §wiadczenia 
pienicZnego na cze§ciowe pokrycie kosztOw zagospodarowania i 
bie2qcego utrzymania cudzoziemcow w Rzeczpospolitej Polskiej dla 
posiadaczy Karty Polaka w kwocie: 	 6 930 zi 
d) zwiekszenie planu wydatkow Starostwa Powiatowego 
z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Zakup fabrycznie nowych 

• ubrali specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Panstwowej 
StraZy Polarnej w Pultusku" w kwocie: 	 29 700 zi 

e) zwiekszenie planu wydatkow bie2qcych Komendy Powiatowej 
Palistwowej Stra4 Polarnej w Pultusku w kwocie: 	 2 104 zi 
f) zwiekszenie planu wydatkow bie2qcych Domu Pomocy Spolecznej w 
Obrytem w kwocie: 	 240 000 zi 
g) zwiekszenie planu wydatkow Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach 
w lqcznej kwocie: 	 97 000 zi 
z przeznaczeniem na: 
* realizacje zadaii bie2qcych: 	 93 310 zi 
* realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku 
wielokondygnacyjnym" (dokumentacj a): 	 3 690 zi 
h) zwiekszenie planu wydatk6w bie2qcych Domu Pomocy Spolecznej w 
Pultusku: 	 65 400 zi 

0 i) zwiekszenie planu wydatkow biaqcych Zespolu SzkOl im. B. Prusa w 
Pultusku: 	 2 851 zi 
j) zwiekszenie planu wydatkOw Zarz4du DrOg Powiatowych w lqcznej 
kwocie: 	 2 156 252 zi 
w tym: 
* wydatki bie4ce (uslugi remontowe): 	 20 000 zi 
* wydatki majqtkowe w iqcznej kwocie: 	 2 136 252 zi 
w tym: 
* realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na 
odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowo§ci Pultusk ulica 
Bialowiej ska" : 	 2 012 000 zi 
* wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji 
inwestycji : 	 124 252 zi 



k) zwickszenie planu wydatkow majqtkowych Starostwa Powiatowego 
w Pultusku z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Przebudowa, 
rozbudowa i zmiana sposobu Oytkowania budynku przy ulicy 
Bialowiejskiej 5 w Pultusku z przeznaczeniem na centrum opiekuriczo-
mieszkalne na potrzeby osob niepelnosprawnych" (dokumentacja 
projektowa) w kwocie: 
1) zwickszenie planu vvydatkOw bie2qcych Starostwa Powiatowego 
dotyczqcych tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w kwocie: 

82 000 zi 

11 708 z1 

4. Zmniejszenie wydatkow budietu powiatu o kwote: 	 769 zi 
z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 242W 
Nasielsk - Gqsocin - Ciechanow na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 
3402W Klukowo - wierkowo". 

Ponadto na wnioski dyrektorow jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesien 
pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budZetowej) w planie finansowym 

• wydatkOw w lqcznej kwocie 304 991 zl, w tym: 
* Komenda Powiatowa Parlstwowej Strazy Pozarnej w Pultusku - 11 080 zl, 
* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku - 800 zl, 
* Zespol Szkol im. B. Prusa w Pultusku (wydatki dotyczqce realizacji projektu z udzialem 
Srodkow unijnych pn. "Staz i praktyka atutem przyszlego pracownika") -25 000 zi, 
* Zespol Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku - 60 030 zi, 
* Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku - 35 233 zl, 
* Specjalny 0§rodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karlowicz w Pultusku - 19 589 zi, 
* Starostwo Powiatowe w Pultusku - 153 259 zl (m.in. zabezpieczono §rodki na 
dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pultusku 
(12 000 z1) i na nagrody dla funkcjonariuszy Policji (2 100 z1) oraz zwickszono grodki na 
wydatki bie24ce dla Powiatowego Urzedu Pracy z przeznaczeniem na wyplatc odpraw 
emerytalnych i nagrOd jubileuszowych (44 718 z1). 

• 5. Dokonano zmian w planie przychodOw i rozchodOw powiatu na 2019 rok 
polegajqcych na wprowadzeniu przychodow z tytulu wolnych §rodkOw w l4cznej kwocie 
226 252 zl. Zmian dokonano zgodnie z zalicznikiem nr 3 do uchwaly. 

6. Zmiany planu dochodow i wydatkOw zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu 
administracji rzqdowej oraz innych zadali zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 4 
do uchwaly. Zmiany dotyczq zwickszenia planu wydatk6w Komendy Powiatowej 
Paristwowej Strazy Pozarnej (2 104 zi) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
(6 930 z1). 
Ponadto dokonano przeniesieri pomiedzy poszczegOlnymi klasyfikacji budzetowej 
w planie finansowym wydatkow Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej 
(11 080 z1) oraz w planie finansowym wydatkow Srodowiskowego Domu Samopomocy 
(35 233 z1). 



7. Zmiany planu dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadali wykonywanych 
na mocy porozumien z organami administracji rzqdowej przedstawia zalqcznik nr 5 do 
uchwaly. Zmiany dotyczq przeniesien w kwocie 800 z1 pomigdzy poszczegOlnymi 
podzialkami klasyfikacji budzetowej w planie wydatkow dotyczqcych zadania 
pn. "Realizacj a zadati dotyczqcych pelnienia przez Poradnie Psychologiczno-
Pedagogicznq w Pultusku funkcji wiodqcego o§rodka koordynacyjno - rehabilitacyjno-
opiekuliczego na obszarze Powiatu Pultuskiego". 

8. Zmiany planu dochodow i wydatkOw zwiqzanych z realizacjq zadali realizowanych 
w drodze um6w lub porozumien migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego 
przedstawia zalqcznik nr 6 do uchwaly. Zmiany dotyczq przeniesien pomicdzy 
poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej w kwocie 10 000 zi w rozdziale 
85508 - Rodziny zastepcze (dot. wydatkow ponoszonych przez powiat na utrzymanie 
dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych). 

9. Zmiany planu dotacji podmiotowych w 2019 r. przedstawia zalqcznik nr 7 do uchwaly. 
Zmiany dotyczq zmniejszenia planu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Aleksandra Kaczyliska o kwotc 103 040 A. Powy2sza zmiana zostala 
dokonana na skutek wydania decyzji nr 1/2019 o vvykre§leniu ww. poradni 
z ewidencji szkOf i placowek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe 
w Pultusku. 

10. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansOw 
publicznych w 2019 r. przedstawia zalqcznik nr 8 do uchwaly. Zmiany dotyczq 
przyznania dotacji celowej w kwocie 10 000 zi dla Stowarzyszenia Pam** i ToZsamo§e, 
Komitet Budowy Posqgu - Popiersia Wincentego Witosa na realizacjc zadania pn. 
"Podtrzymanie tradycji narodowej, pielcgnowanie polskoki oraz rozwoju gwiadomoki 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku". 

11. Zmiany planu dochodow rachunku dochodow oraz wydatkow nimi finansowanych 

• 
przedstawia zalqcznik nr 9 do uchwaly. Zmiany dotyczq zwickszenia planu dochod6w 
(z tytulu otrzymanej darowizny) i wydatk6w Specjalnego Ogrodka Szkolno - 
Wychowawczego im. A. Karlowicz o kwotc 5 000 A. 

12. Zmiany wydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjcte wieloletniq 
prognoza finansow4 przedstawia zalqcznik nr 10 do uchwaly. Zmiany dotyczq: 

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku 
wielokondygnacyjnym" (dokumentacja) realizowanego przez Dom Pomocy Spolecznej 
w Oldakach. 
Wartok zadania w 2019 r. wynosi 3 690 A. 

b) zwickszenia nakladow finansowych o kwotc 124 252 zi na realizacjc zadania pn. 
"Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" 
realizowanego przez Zarz4d Drog Powiatowych. 
Wartok zadania w 2019 r. po zmianie wynosi 624 252 A. 



S 

c) zmniejszenia nakladow finansowych o kwotc 28 000 z1 na realizacje zadania pn. 
"Odplatne nabycie prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoki gruntowej polozonej 
w Pultusku obrcb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarzqdu Drog Powiatowych". 
Warto§a zadania w 2019 r. po zmianie wynosi 809 300 zl. 
d) zmniejszenia grodkow z paristwowych funduszy celowych (Fundusz Drog 
Samorz4dowych) na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 
242W Nasielsk - Gqsocin - Ciechanow na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej 
nr 3402W Klukowo - Swierkowo o kwotc 769 zl. 
Warto§o zadania nie ulegla zmianie i wynosi 5 686 517 zl, w tym: 
* dotacja celowa z budzetu palistwa - 2 842 489 zl, 
* dotacja z Gminy Swiercze - 300 000 z1, 
* wklad wlasny Powiatu - 2 544 028 zl. 

SKARBNIK POWIATU 

mgr Renata 
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