
Uzasadnienie do uchwaly 
w sprawie zmian uchwaly budietowej powiatu pultuskiego na rok 2019 

Uchwala zawiera: 

1. Zwigkszenie dochodow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) dotacja celowa z budzetu paristwa na zadania bie2qce z zakresu 
administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat w lqcznej kwocie: 
w tym: 

* §rodki na realizacje przez Komende Powiatowq Paristwowej Strazy  
Polarnej w Pultusku zadati wynikajqcych z ustawy z dnia 15 grudnia 
2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Strazy  
Granicznej, Paristwowej Strazy Pozarnej i SluThy Ochrony Panstwa 
w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposazenia osobistego 
i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzetu informatyki i lqcznoki: 
* §rodki na realizacje zadania obejmujqcego wykonanie przeglqdu 

agregatu prqdotwOrczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia 

z zakresu obrony cywilnej dla komendantow gminnych formacji Obrony 

Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczelistwa, 

pracownikOw Starostwa oraz kierownikow komOrek organizacyjnych: 
b) dotacja ze §rodkow budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego 
z przeznaczeniem na realizacjc zadania pn. "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin 
0§rodek na odcinku w m. Szyszki Wlokianskie w wysokoki: 
c) §rodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
z przeznaczeniem na wyplaty ekwiwalentow za vvylqczenia gruntow 

• rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw le§nych powstalych 
w wyniku zalesienia gruntow w wysokoki: 
d) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
(wplywy z rolnych dochod6w - §rodki za obsluge realizowanych zadan 
z zakresu PFRON) w wysokoki: 
e) dochody realizowane przez Zespol Szkol im. J. Ruszkowskiego 
(wplywy ze sprzeda4 skladnikow maj4tkowych) w vvysokoki: 
f) dochody realizowane przez Zespol Szkol im. B. Prusa (wplywy 
z tytulu odsetek na rachunkach bankowych) w wysokoki: 

365 484 zi 

50 184 z1 

48 084 z1 

2 100 zl 

290 000 zl 

900 z1 

17 800 z1 

6 000 zi 

600 zl 



2. Zmniejszenie doehodow bud2etu powiatu o kwote: 
w tym: 

a) dotacja celowa z Funduszu Kultury Fizycznej na realizacje zadania 
pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole 
Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku" w vvysokoki: 

1 258 780 zl 

1 258 780 z1 

3. Zwigkszenia wydatkow budietu powiatu o kwotc: 
w tym: 
a) rozdzial 02001 - Gospodarka le§na - zwiekszenie planu wydatkOw 
bie2qcych Starostwa Powiatowego dotyczqcych wyplaty ekwiwalentow 
za zalesianie w kwocie: 
b) rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiekszenie planu 
wydatk6w majqtkowych Zarzqdu Dr6g Powiatowych z przeznaczeniem 
na realizacjc zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin 0§rodek na 

• odcinku w m. Szyszki Wlokialiskie" w wysokoki: 
c) rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomokiami -
zwiekszenie planu wydatk6w majqtkovvych Starostwa Powiatowego 
z przeznaczeniem na realizacjc zadania inwestycyjnego pn. "Odplatne 
nabycie prawa u4tkowania wieczystego nieruchomoki gruntowej 
polozonej w Pultusku obreb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarzqdu 
DrOg Powiatowych" w wysokoki: 
d) rozdzial 75295 - Pozostala dzialalnok - zwiekszenie planu wydatkow 
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy PoZarnej w lqcznej kwocie: 
w tym: 
* wydatki bie2qce (wyposazenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy): 
* wydatki majqtkowe (zakup serwera na potrzeby Systemu 
Wspomagania Decyzji) : 

0 

	

	e) rozdzial 75414 - Obrona cywilna - zwiekszenie planu wydatkow 
bie4cych Starostwa Powiatowego w kwocie: 
f) zwiekszenie planu wydatkow bie2qcych Zespolu Szkol Zawodowych 
im. J. Ruszkowskiego z przeznaczeniem na realizacjc zadan statutowych 
w wysokoki: 
g) zwiekszenie planu wydatkow bie2qcych Zespolu Szkol im. B. Prusa 
z przeznaczeniem na realizacjc zadan statutowych w vvysokoki: 
h) rozdzial 85333 - Powiatowe urzedy pracy - zwiekszenie planu 
wydatkow bie2qcych Powiatowego Urzcdu Pracy w wysokoki: 
i) zwiekszenie planu wydatkow bie2qcych Starostwa Powiatowego 
w lqcznej wysokoki: 
w tym: 
* rozdzial 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego: 
* rozdzial 92195 - Pozostala dzialalnok (dzialalno§o kulturalna): 
* rozdzial 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej : 

1 874 266 z1 

900 z1 

906 767 zl 

837 300 z1 

48 084 zl 

30 400 z1 

17 684 zl 

2 100 z1 

6 000 zl 

600 z1 

27 000 z1 

27 715 zl 

15 000 zl 
7 715 z1 
5 000 z1 



j) rozdzial 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwickszenie 
planu wydatkow bieZqcych Powiatowego Centum Pomocy Rodzinie 
w wysokoki: 

4. Zmniejszenie wydatkow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie planu 
wydatk6w bie2qcych Zarzqdu DrOg Powiatowych z przeznaczeniem na 
realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 
2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin 0§rodek na odcinku 
w m. Szyszki Wtokiariskie" w wysokoki: 
b) rozdzial 80115 - Technika - zmniejszenie planu wydatkOw 
majqtkowych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizacje 
zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego 
w Zespole Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku" w wysokoki: 

17 800 zl 

2 767 562 zl 

250 000 zl 

2 517 562 zl 

5. Na wnioski dyrektorow jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesieli 
pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budZetowej) na lqcznq 
kwote 139 152 A. 

6. Plan dochod6w i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 3 do uchwaly. 
Zmiany dotyczq zwickszenia planu dochodow i wydatkOw jednostek realizujqcych 
zadania z zakresu administracji rzqdowej w nastepujqcej podzialce klasyfikacji 
budZetowej: 
* rozdzial 75414 (Obrona cywilna) - wprowadzenie do planu fmansowego kwoty 
w wysokoki 2 100 zl z przeznaczeniem na realizacje zadania obejmujqcego wykonanie 
przegl4du agregatu prqdotworczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu 

• 
obrony cywilnej dla komendantow gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli 
przedmiotu edukacji dla bezpieczelistwa, pracownikow Starostwa oraz kierownikow 
komorek organizacyjnych, 
* rozdzial 75295 (Pozostala dzialalnok) - zwiekszenie planu finansowego o kwote 
48 084 zl z przeznaczeniem na realizacje przez Komende Powiatowq Par stwowej StraZy 
PoZarnej w Pultusku zadan wynikaj4cych z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 
o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, StraZy Granicznej, Paristwowej StraZy 
PoZarnej i SluZby Ochrony Paristwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposaZenia 
osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzetu informatyki i tqcznoki. 
Ponadto w ramach podzialek klasyfikacji budzetowej dokonano przeniesieri w planie 
wydatkow Srodowiskowego Domu Samopomocy (rozdzial 85203 - 0§rodki wsparcia) 
w kwocie 48 623 A. 



7. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan wykonywanych na mocy porozumieri 
z organami administracji rzqdowej przedstawia zalqcznik nr 4 do uchwaly. Zmiana 
dotyczy przeniesieri pomiedzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji bud2etowej w 
planie vvydatkow Zarzqdu DrOg Powiatowych (rozdzial 71035 - Cmentarze) w kwocie 
470 zl. 

8. Plan dochodow i wydatkow zwiqzanych 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 2422W 
Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ogrodek na odcinku w m. Szyszki 
Wlogcialiskie" . 
Lqczna wartoge zadania w roku 2019 wynosi 906 767 zi, w tym: 
- dotacja ze §rodkow z bud2etu Wojewodztwa Mazowieckiego: 	 290 000 zi 
- grodki wlasne Powiatu: 	 616 767 zl 

• b) dostosowania klasyfikacji bud2etowej w planie dotacji przekazywanych dla powiatu 
oraz gminie na zadania bie2qce w zakresie teoretycznej nauki zawodu. 

9. Zmiany wydatk6w na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjcte wieloletniq 
prognozq finansowq przedstawia zalqcznik nr 6 do uchwaly. Zmiany dotyczq: 
a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W 
Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ogrodek na odcinku w m. Szyszki 
Wlogciariskie" w lqcznej kwocie 906 767 zl, w tym: 
* dotacja ze grodkow z bud2etu Wojewodztwa Mazowieckiego - 290 000 zi, 
* grodki wlasne Powiatu - 616 767 zl. 
b) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup serwera na potrzeby Systemu 
Wspomagania Decyzji" realizowanego przez Komendy Powiatowa Panstwowej Stra2y 
Po2arnej w wysokoki 17 684 zl, 

• 
c) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Odplatne nabycie prawa u2ytkowania 
wieczystego nieruchomoki gruntowej polo2onej w Pultusku obrcb 0024, dz. Nr 26/12 na 
potrzeby Zarzqdu Dr6g Powiatowych" realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w wysokoki 837 300 zl 
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