
Uzasadnienie do uchwaly 
w sprawie zmian uchwaly budietowej powiatu pultuskiego na rok 2018 

Uchwala zawiera: 

1. Zwigkszenia dochod6w budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) dotacja celowa z budzetu paristwa na zadania bieZqce z zakresu 

administracji rzqdowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na 

wyposa2enie szkol w podreczniki i materialy edukacyjne 
b) dotacje celowe z budzetu Unii Europejskiej - w lqcznej kwocie: 

w tym: 

- na realizacje projektu: "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz 
umiejetno§ci z geografii i fizyki u uczniow LO Skargi" 

- na realizacje projektu: "Kreator Kariery - rozw6j doradztwa edukacyjno-
zawodowego w powiecie pultuskim" 

- refundacja wydatkow poniesionych w 2017 r. na realizacjc projektu 

"Mobilno§ci zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniow i 

nauczycieli" - zdobycie dogwiadczenia zawodowego oraz kompetencji 
jezykowych i kulturowych uczniow i nauczycieli 
c) dotacja celowa z budzetu panstwa na realizacjc projektu "Podniesienie 
kompetencji kluczowych oraz umiejctno§ci z geografii i fizyki u uczniow LO 
Skargi" 
d) wplywy z uslug realizowanych przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku 

e) wplywy z rozliczeri z lat ubieglych oraz wplywy z roZnych dochodOw 
realizowanych przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku ( refundacja z 
PUP kosztow zatrudnienia) 
f) dochody zwiqzane z odplatnogciq gmin oraz powiatow, dotyczqce 
umieszczenia dzieci w rodzinach zastepczych mieszkajqcych na terenie 

naszego powiatu (dochody realizowane na podstawie zawartych porozumien 
z innymi j st) 

2. Zmniejszenie dochodow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 

a) dotacje celowe z budzetu Unii Europejskiej w lqcznej kwocie: 
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346 314 zi 

22 863 zl 

146 613 zi 

28 810 z1 

21 801 z1 

96 002 z1 

3 940 z1 

40 000 zl 

85 248 zl 

47 650 z1 
597 173 zi 

156 451 zi 
w tym: 

- na realizacjc projektu "Kreator Kariery - rozwOj doradztwa edukacyjno-
zawodowego w powiecie pultuskim" 
- na realizacjc projektu pn. " My§1 kreatywnie. Dzialaj aktywnie - program 

podnoszenia efektywnoki ksztalcenia i rozwoju spoleczno-zawodowego 
uczniow z niepelnosprawnogciq intelektualnq oraz z niepelnospravvnogciami 
sprzeZonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli 
Specjalnego Ogrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karlowicz w 
Pultusku" 

- na realizacje projektu pn. "StaZ i praktyka atutem przyszlego pracownika" 

- na realizacje projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki" 

48 663 zi 

16 399 zl 

14 696 zi 

3 192 z1 



- na realizacje projektu pn. " Juz dzi§ pracujemy na lepsze jutro - 

podniesienie zdolno§ci do zatrudnienia oraz zwickszenia kompetencji 
spolecznych 36 uczestnikOw projektu" 

- na realizacja projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pultusku - 

podniesienie u uczniow LO kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, 

jczykowych), wlakiwych postaw i umiejetno§ci niezbednych na rynku pracy 
b) dotacja celowa z budzetu patistwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego) na realizacje zadania pn. "Zachowanie materialnego 
dziedzictwa kulturowego Liceum Ogolnoksztalc4cego im. P. Skargi w 
Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia 
zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" 
c) wplywy z odplatno§ci gmin zwiqzane z umieszczeniem dzieci w rodzinach 

zastcpczych (dochody realizowane na podstawie wydanych decyzji) 
3. Zwieliszenia wydatkow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwickszenie planu 

wydatkow majqtkovvych zwiqzanych z realizacjq zadania pn. "Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka nr 618 - 

Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabowiec - Zatory" 
b) rozdzial 75019 - Rady powiat6w - zwickszenie planu wydatkow 
zwiqzanych z realizacja zadania "Zakup systemu transmisji i nagrywania 
obrad oraz systemu glosowania imiennego radnych wraz z prezentacjq 
wvnik6w" 
c) rozdzial 75404 - Komendy Wojewodzkie Policji - zwickszenie planu 

wydatkow w zwiqzku z przekazaniem §rodkow finansowych na Fundusz 

Wsparcia Policji (wyplata nagrod dla wyroZniajqcych sic funkcjonariuszy) 
d) rozdzial 75415 - Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego - zwickszenie 

planu wydatkow zwiqzanych z udzieleniem dotacji dla Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pultusku 
e) rozdzial 80120 - Licea ogolnoksztalcqce - zwickszenie planu wydatkow 
majqtkowych o kwote: 
w tym: 

- realizacja zadania "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego 
Liceum Ogolnoksztalwego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu 
zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i 
parkanu" 

- realizacja zadania " Budowa sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w 

Pultusku - umozliwienie uczniom dostepu do podstawowej infrastruktury 

sportowej" 
f) rozdzial 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do 

podrccznikow, materialow edukacyjnych lub materialOw owiczeniowych - z 

przeznaczeniem na zakup podrecznikOw i materialow owiczeniowych przez 
Specjalny 0§rodek Szkolno-Wychowawczy w Pultusku 
g) rozdzial 80195- Pozostala dzialalnoge - 

31 736 z1 

41 765 zi 

427 558 zl 

13 164 z1 
1 525 025 zi 

605 778 zl 

32 850 z1 

2 100 zi 

100 000 z1 

537 149 z1 

368 149 zi 

169 000 zl 

22 863 zi 

54 551 zl 



w tym: 

- na realizacjc projektu: "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz 
umiejetnoki z geografii i fizyki u uczniow LO Skargi" 	 32 750 zi 
- na realizacje projektu: "Kreator Kariery - rozwoj doradztwa edukacyjno- 
zawodowego w powiecie pultuskim" 	 21 801 zi 
h) rozdzial 85202 - Domy pomocy spolecznej- zwickszenie planu wydatkow 
bie24cych Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku o kwotc: 	 125 248 zl 
i) rozdzial 85508 - Rodziny zastepcze - zwickszenie planu wydatk6w 

zwiqzanych z wyplatq §wiadczeli dla rodzin zastepczych 	 34 486 zi 
j) rozdzial 92195 - Pozostala dzialalnok - zwickszenie planu wydatk6w 
zwiqzanych z udzieleniem dotacji dla Stowarzyszenia Puszcza Biala - Moja 
Mala Ojczyzna na realizacjc zadania w zakresie promocji kultury, folkloru 
ziemi pultuskiej 10 000 zl 
4. Na wnioski dyrektor6w jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesien pomicdzy 

poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej) w ramach zatwierdzonych planow 

finansowych na lqcznq kwotc: 107 020 zl oraz dokonano zmian w zakresie rodzaju zadari 

(przeniesiono kwote 2 275 882 zl z zadali wlasnych na zadania realizowane na podstawie 

umow zawartych z innymi JST). 
5. Dokonano zmian w planie przychodow i rozchodow budZetu powiatu na 2018 rok 

polegajqcych na zwiekszeniu przychodow z tytulu wolnych grodkow vvynikajqcych z rozliczen 

kredytow i poZyczek z lat ubieglych o kwote 275 884 zl oraz planowanego zwickszenia emisji 

obligacji o kwote 1 500 000. Plan przychodow po zmianie wynosi 17 360 658 zl. Na splate 

wcze§niej zaciqgnietych zobowiqzail z tytulu poZyczki oraz wykupu papierow wartokiowych 

w lqcznej kwocie 3 120 000 zl przeznacza sic przychody budZetu (emisja papierow 

wartokiowych) w vvysokoki 3 120 000 zl. Zmian dokonano zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do 
uchwaly. 
6. Plan dochodow i wydatkow zwi4zanych z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej 

oraz innych zadaii zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 4 do uchwaly. 
Zmiany dotyczyly: 

a) zwiekszenia planu finansowego dochodow i wydatkOw Specjalnego 0§rodka Szkolno- 

Wychowawczego w Pultusku realizujqcego zadanie z zakresu administracji rzqdowej zgodnie 
z decyzjq Wojewody Mazowieckiego 

- zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podrecznikow i 
material6w owiczeniowych w kwocie: 	 22 863 zl 
b) przeniesien w ramach zatwierdzonych planow finansowych na lqcznq 
kwote: 

31 977 zl 
w tym: 

- Srodowiskowy Dom Samopomocy 
30 848 zl 

- Komenda Powiatowa Panstwowej Stray Pozarnej 	 1 129 zi 



7. Plan dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadari realizowanych w drodze umow 

lub porozumien miedzy jednostkami samorz4du terytorialnego przedstawia zalqcznik nr 5 do 

uchwaly. Zmiany dotyczyly: 
a) zwickszenia lqcznych nakladow dotyczqcych realizacji zadania pn. 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka nr 

618 - GrabOwiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabowiec - 

Zatory" w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego o kwote 	605 778 zl 
b) zwiekszenia planu dochodow i wydatkOw zwiqzanych z pokryciem 
kosztow utrzymania dzieci przebywajqcych w rodzinach zastepczych 
przekazywanych przez inne jst o kwote: 	 31 239 zl 
w tym: 
- gminy 	 1 092 zi 
- powiaty 	 30 147 zl 
c) zwickszenia planu wydatkow dotyczqcych dotacji przekazywanych do 

innych powiatow zwi4zanych z pokryciem kosztow utrzymania dzieci 

przebywajqcych w rodzinach zastepczych zamieszkalych na terenie innego 
powiatu 	 34 486 zl 
8. Plan dotacji udzielanych dla podmiotOw niezaliczanych do sektora 
finansow publicznych przedstawia zalqcznik nr 6 do uchwaly. Zmiany 
dotyczyly wyprowadzenia dotacji dla: 
- Stowarzyszenia Puszcza Biala - Moja Mala Ojczyzna na realizacje zadania 

w zakresie promocji kultury, folklore ziemi pultuskiej 	 10 000 zl 
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pultusku na realizacjc 

zadania: utrzymanie gotowoki ratowniczej 	 100 000 zl 
9. Zmiany wydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjete wieloletniq prognozq 
finansowq przedstawia zalqcznik nr 7 do uchwaly. Zmiany dotyczyly: 
a) zwickszenia wartoki zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka nr 618 - Grabowiec i 
drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grab6wiec - Zatory" 	 605 778 zl 
Warto§6 zadania po zmianie wynosi: 

5 805 778 zl 
w tym: 

- dotacja celowa z Gminy Zatory 

- §rodki z Funduszu Legnego 

- grodki wlasne powiatu 

w tym pochodzqce z emisji obligacji 

b) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "System transmisji 

i nagrywania obrad oraz system glosowania imiennego radnych wraz z 

prezentacjq wynikow". Lqczne naklady na zadanie wynoszq 

700 000 zl 

2 600 000 zi 

2 505 778 zi 

2 500 000 zl 

32 850 zl 



c) zwickszenia wartoki oraz zmiany zrodel finansowania zadania inwestycyjnego pn. 

"Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogolnoksztalwego im. P. 

Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - 

remont dachu, elewacji i parkanu" 
Wartok zadania po zmianie wynosi: 

1 908 436 z1 
w tym: 

- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(zmniejszenie wcze§niej zaplanowanej kwoty dotacji o 427 558 z1) 	 280 000 zl 
- §rodki od Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 	 645 218 zi 
- §rodki wlasne powiatu 

983 218 z1 
w tym pochodzqce z emisji obligacji 	 900 000 z1 

• 

e 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

