
Uzasadnienie do uchwały w sprawie: 
zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 185.636 zł

 w tym:
a) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie
ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych na terenie
gminy Gzy 40.000 zł
Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie z dnia 07.09.2010 r. znak FIN.I.301/3011/010/82-5/2010  w sprawie
zwiększenia wydatków

b) część oświatowa subwencji ogólnej – środki z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej dla Bursy Szkolnej – kwota przeznaczna jest na
dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów
bieżących w obiektach oświatowych 20.000 zł
Zmian dokonano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów  z dnia 20.08.2010 r.
Nr ST5/4822/13p/BKU/10 w sprawie zwiększenia kwot subwencji ogólnej na rok
2010.

c) część oświatowa subwencji ogólnej – środki z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Pułtusku – kwota przeznaczna jest na dofinansowanie wydatków
związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych
wywołanych zdarzeniami losowymi 40.501 zł
Zmian dokonano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów  z dnia 20.08.2010 r.
Nr ST5/4822/15p/BKU/10 w sprawie zwiększenia kwot subwencji ogólnej na rok
2010.

d)  pomoc finansowa z gminy Zatory na budowę chodnika przy drodze
powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo – Zatory na odc. od km 0+500 do
km 1+560 (dł. 1,060 m) 70.135 zł
e) zmiana źródła dochodów z majątkowych na bieżące dotacji celowej
na realizację projektu pn. “Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia
mieszkańców powiatu pułtuskiego”           15.000 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 15.000 zł
w tym:
a) zmiana źródła dochodów z majątkowych na bieżące dotacji celowej
na realizację projektu pn. “Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia
mieszkańców powiatu pułtuskiego”                         15.000 zł



3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 188.446 zł

 w tym:
a) Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku 70.135 zł
− rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, 
zwiększono limit wydatów na realizację zadań inwestycyjnych:

− budowa chodnika w miejscowości Pniewo (dł. 1,060 km) 70.135 zł
b) Starostwo Powiatowe w Pułtusku 40.000 zł
− rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

zwiększono limity wydatków na realizację zadań statutowych (wykonanie
ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych na terenie
gminy Gzy)

40.000 zł

c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku 58.311 zł
− rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększono
 limity wydatków na:
-  realizację zadań statutowych (wydatki związane z likwidacją szkód w

placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi) 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

40.501 zł
17.810 zł

d) Bursa Szkolna w Pułtusku 20.000 zł
− rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, zwiększono  limity wydatków

na realizację zadań statutowych (wydatki związane z przeprowadzeniem
remontów bieżących w obiektach oświatowych) 20.000 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 17.810 zł
 w tym:
a) Zespół Szkół w Golądkowie 17.810 zł
− rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszono limity wydatków na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- realizację zadań statutowych 

206 zł
200 zł

17.404 zł

5.  Na wnioski  Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu  dokonano zmian w ramach
zatwierdzonych  planów finansowych na łączną kwotę 355.763 zł.

6. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012
przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. 
Zmiany  polegały  na  zwiększeniu  planu  wydatków o  kwotę  50.000  zł  –  budowa  szpitala
w Pułtusku.

7.  Zmiany w  wydatkach  budżetu  powiatu  na  zadania  inwestycyjne  na  2010  r.  nieobjęte
wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.
Zmiany  polegają  na  zwiększeniu  zadań  inwestycyjnych  o  kwotę  70.135  zł  na  budowę
chodnika w miejscowości Pniewo oraz zmniejszeniu zadań inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł



na wyposażenie biura projektu pn.”Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców
powiatu pułtuskiego”.

8.  Wydatki  na programy i  projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej  i  innych  środków  pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych  niepodlegające
zwrotowi przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
i  porozumień  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  przedstawia  załącznik  nr  6
do uchwały.

11.  Plan  dochodów  i  wydatków dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  przedstawia
załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany polegały na:

− zwiększeniu  dochodów  w  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku
z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 7.200 zł oraz dochodów z najmu mienia o kwotę
16.000 zł. Zwiększono również wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 7.200 zł
i  wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.000 zł.

− zwiększeniu  dochodów  w  Specjalnym  Ośrodków  Szkolno  –  Wychwawczym
w  Pułtusku  z  wpływów  z  usług  o  kwotę  16.000  zł,  pozostałych  odsetek  o  kwotę
400 zł oraz otrzymanej darowizny o kwotę 3.000 zł. Zwiększono również wydatki na
zakup materiałów i  wyposażenia  o  kwotę  3.400 zł  oraz  zakup środków żywności  o
kwotę               16.000 zł.


