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

Uchwala zawiera: 

1. Zwiekszenie dochodew budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) dotacja otrzymana z paristwowych funduszy celowych (Fundusz 
Wsparcia Paristwowej Stray Pozarnej) na realizacje zadan bieZqcych 
jednostek sektora finansOw publicznych dot. dofinansowania remontu 
dachu nad czOciq garaZowq straZnicy Komendy Powiatowej 
Panstwowej Stray Pozarnej w Pultusku, w tym wykonanie audytu 
energetycznego, kosztorysu i dokumentacji projektowej w wysokoki: 

b) wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikajqcych z umow - zwrot 
• §rodkow z Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania 

pn. "Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji 
spoleczetistwa informacyjnego w zakresie e-administracji 

i geoinformacji" w wysokoSci: 

c) dochody realizowane przez domy pomocy Spolecznej w 1qcznej 
kwocie: 
w tym: 
* wplywy z uslug: 

z tego: 
- Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach: 

- Dorn Pomocy Spolecznej w Obrytem: 
- Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku: 

* wplywy z rOZnych dochodow Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach z 
tytulu refundacji czyki kosztow poniesionych na wynagrodzenia, 

• nagrody oraz oplaconych skladek na ubezpieczenia spoleczne 

z Powiatowego Urzydu Pracy w Pultusku w ramach zawartych um6w: 

* grodki dotyczqce przyznanych platnoki obszarowych do gruntu dla 

Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach: 

2. Zmniejszenie dochodew budietu powiatu o kwote: 

w tym: 

a) dotacja celowa z budzetu paristwa na realizacje zadania pn. 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gqsocin - 
Ciechanow na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W 
Klukowo-Swierkowo" w wysokoki: 

b) dochody realizowane przez Zespol SzkOl Zawodowych im. J. 
Ruszkowskiego w Pultusku w wysokoki: 

1 237 231 zi 

55 000 zi 

72 000 zi 

1 110 231 z1 

1 040 000 zi 

200 000 z1 

600 000 zi 
240 000 zi 

70 000 zi 

231 zi 

920 875 zi 

906 742 zi 

14 133 zi 



Ponadto w planie dochodOw budZetu powiatu dokonano zmiany 2rodla finansowania 

w ramach realizacji projektu pn. "Kreator Kariery - rozwOj doradztwa zawodowego 

w powiecie pultuskim". Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 4 376 zl z paragrafu 2059 - 

dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem §rodkow europejskich 

oraz grodkOw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...) na paragraf 2057 - 

dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem grodkOw europejskich 

oraz grodkOw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...). 

3. Zwiekszenia wydatkow bucl2etu powiatu o liwotg: 	 1 223 098 zl 
w tym: 
a) zwiekszenie planu wydatkow bietqcych Komendy Powiatowej 
Panstwowej Strazy Po2arnej z przeznaczeniem na remont dachu nad 
czckiq garatowq stra2nicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy 

411 
Pozarnej w Pultusku, w tym wykonanie audytu energetycznego, 
kosztorysu i dokumentacji projektowej w vvysokoki: 	 55 000 zl 
b) zwiekszenie planu wydatkow Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach 
w wysokoki: 	 270 231 zl 
z przeznaczeniem na: 
- realizacje wydatkow bie2qcych: 	 195 403 zl 
- realizacjc wydatkOw majqtkovvych dot. realizacji zadania pn. 
"Odnawialne ±.rOdla energii szansq poprawy jakoki §rodowiska 
naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzen oraz Powiecie 
Pultuskim": 	 74 828 zl 
c) zwiekszenie planu wydatkow Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem 
w wysokoki: 	 600 000 zl 
z przeznaczeniem na: 

- realizacjc wydatkow bie24cych: 	 502 442 zi 
• - realizacjc wydatkOw majqtkowych dot. realizacji zadania pn. 

"Odnawialne zrodla energii szansq poprawy jakoki §rodowiska 
naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzen oraz Powiecie 
Pultuskim": 	 97 558 zl 
d) zwiekszenie planu wydatkow Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku 
w vvysokoki: 	 240 000 zl 
z przeznaczeniem na: 
- realizacje wydatkOw bie2qcych: 	 160 000 zl 
- realizacje wydatkOw majqtkovvych z przeznaczeniem na realizacjc 
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przylqcza wodociqgowego oraz 
przylqcza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Spolecznej w 
Pultusku" 	 80 000 z1 
e) zwiekszenie planu wydatkow bie24cych Starostwa Powiatowego 
w wysokoki: 	 57 867 z1 



4. Zmniejszenie wydatkOw budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) zmniejszenie planu wydatkow majqtkovvych Zarzqdu Drog 
Powiatowych zwiqzanych z realizacj4 zadania pn. "Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gqsocin - Ciechan6w na odcinku w m. 
Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Swierkowo" w 
wysokoki: 

906 742 zl 

906 742 zl 

5. Na wnioski dyrektor6w jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesien 
pomicdzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej) na lqcznq 
kwote 1 069 299 zl, (w tym: §rodki uzyskane po rozstrzynieciu przetargu na zadanie 
inwestycyjne pn. "'Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gqsocin - 
Ciechanow na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - 
§wierkowo", przeniesienia w ramach podzialek klasyfikacji bud2etowej wydatkow • dotyczqcych realizacji projektow z udzialem grodkow unijnych). 

6. Plan dochodOw i wydatkow zvviqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 3 do uchwaly. 
Zmiana dotyczy przeniesieli w kwocie 5 577 zl w ramach podzialek klasyfikacji 
budzetowej w planie wydatkow Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
realizujqcego zadania z zakresu administracji rz4dowej. 

7. Plan dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadari realizowanych w drodze 
um6w lub porozumien migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego przestawia 
zalqcznik nr 4 do uchwaly. Zmiany dotyczq: 
a) zwiekszenia nakladOw na realizacje zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunkOw 

komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowe ciqgu ulic jako 

• element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwote 573 125 zl. 
Kwota dotacji celowej dla Gminy Pultusk po zmianie wynosi 1 742 963 zl. 
b) zmniejszenia wydatkow na realizacjc zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2421W Nasielsk - Gqsocin - CiechanOw na odcinku w m. Klukowo oraz drogi 
powiatowej nr 3420W Klukowo - wierkowo" o kwote 1 813 483 zl. 
Lqczna wartok zadania po zmianie wynosi 5 686 517 zl. 

8. Zmiany wydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjcte wieloletniq 
prognozq finansowq przedstawia zalqcznik nr 5 do uchwaly. Zmiany dotyczq: 
a) wprowadzenia zadan inwestycyjnych pn. "Odnawialne 2rodla energii szansq poprawy 
jakoki grodowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeri oraz Powiecie 
Pultuskim" w lqcznej kwocie 172 386 zl (wklad wlasny Powiatu). 
Zadania bcdq realizowane przez Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach (74 828 z1) oraz 
Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem (97 558 zl). 



b) wprowadzenia zadan inwestycyjnych dotycmcych zakupu pralnicy (33 210 z1) oraz 
zakupu patelni (22 480 zi) dla potrzeb Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem. 
c) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyl4cza wodociggowego oraz 
przykcza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku" w kwocie 
80 000 zl, 
d) wprowadzenia zadania inestycyjnego pn. "Zakup silnika zaburtowego do todzi dla 
Spolecznej Stray Rybackiej Powiatu Pultuskiego" w kwocie 22 000 zl, 
e) zmniejszenia wartoki zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2421W Nasielsk - G4socin - Ciechanow na odcinku w m. Klukowo oraz drogi 
powiatowej nr 3420W Klukowo - wierkowo" o kwote 1 813 483 zl. 
lAczna wartok zadania po zmianie wynosi 5 686 517 zi, w tym: 
* dotacja z budzetu patistwa - 2 843 258 zi, 
* dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Grainy Swiercze - 300 000 zl, 
* wklad wlasny Powiatu - 2 543 259 zl. • 

• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

