Uzasadnienie do uchwaly
w sprawie zmian uchwaly buthetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019
Uchwala zawiera nastepujgce zmiany:

•

1. Zwiekszenie dochodow budietu powiatu o kwote:
w tym:
a) grodki z rezerwy czcki o§wiatowej subwencji ogolnej z budzetu
paristwa dla jednostek samorzqdu terytorialnego z przeznaczeniem na
dofinansowanie doposa2enia publicznych szkol i placowek prowadzonych
przez jednostki samorzqdu terytorialnego w wysokoki:
b) §rodki z rezerwy czcki o§wiatowej subwencji ogolnej z budzetu
paristwa dla jednostek samorzqdu terytorialnego z przeznaczeniem na
dofman'sowanie zadari szkolnych i pozaszkolnych polegajqcych na
wzrokie liczby uczniow w wysokoki:
c) dotacje celowe z powiatow (nowodworskiego, ploriskiego) na zadania
bie24ce z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztow uczestnictwa osOb
niepehmsprawnych w Warsztatach Terapii Zajcciowej w wysokoki:
d) wplywy z tytulu wplat vvychowankow Specjalnego Ogrodka Szkolno Wychowawczego za vvy2ywienie w wysokoki:

103 592 zi

2. Zmniejszenie dochodow budietu powiatu o kwote:
w tym:
- dotacja celowa z budzetu paristwa na zadania z zakresu administracji
rzqdowej z przeznaczeniem na realizacjc Programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin "Za zyciem" w wysokoki:

6 825 zi

3. Zwigkszenie wydatkow budietu powiatu o kwote:
w tym:
a) zwickszenie planu wydatkow bietqcych Zespolu Szkol Zawodowych im.
J. Ruszkowskiego z przeznaczeniem na zakup wyposa2enia w wysokoki:
b) zwiekszenie planu wydatkow bie2qcyh Specjalnego Ogrodka Szkolno Wychowawczego im. A. Karlowicz w fqcznej wysokoki:
w tym:
* wydatki na wynagrodzenia:
* zakup'grodkow Zywnoki:
c) zwickszenie planu wydatk6w Starostwa Powiatowego z przeznaczeniefr
na dofinansowanie kosztow uczestnictwa ()sob niepelnosprawnych w
Warsztatach Terapii Zajeciowej w wysokoki:
4. Zmniejszenie planu wydatkow budietu powiatu o kwote:
w tym:
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a.

- zmniejszenie planu wydatkow bie4cych Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Pultusku dotyczqcych realizacji Programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin "Za Zyciem" w wysokoki:

6 825 z1

Ponadto na wnioski dyrektorow jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesieri
pomiedzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji buthetowej) w planach finansowych
wydatkow w iqcznej kwocie 165 210 zi, w tym:
* Zespol Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku -7 889 zi,
* Zespoi Szkol im. B. Prusa w Pultusku - 46 217 zi,
* Specjalny 0§rodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karlowicz - 20 635 zl,
* Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku - 17 500 zi,
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 70 218
* Starostwo Powiatowe w Pultusku - 2 751 A.
•

•

5. Zmiany planu dochodOw i wydatkOw zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych ustawami przedstawia zahicznik nr 3 do
uchwaly. Zmiany dotyczq zmniejszenia planu wydatkow Srodowiskowego Domu
Samopomocy o kwote 6 825 zi (wydatki dot. realizacji "Programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin "Za 4ciem").
6. Zmiany planu dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych
w drodze umOw lub porozumieri miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego przedstawia
zalqcznik nr 4 do uchwaly. Zmiany dotyczq zwickszenia dotacji celowych z powiatow
(nowodworskiego, ploriskiego) na zadania bieZqce z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztOw uczestnictwa osob niepelnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajeciowej oraz
wydatkOw z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztOw uczestnictwa os6b
niepelnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajeciowej o kwote 1 033 A.

7. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansow
publicznych w 2019 r. przedstawia zalqcznik nr 5 do uchwaly. Zmiana dotyczy zwickszenia
dotacji dla Stowarzyszenia "Jan - Pol" na realizacje zadania dotyczqcego prowadzenia
Warsztatow Terapii Zajeciowej o kwote 1 334 A.
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