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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 115.186 zł

 w tym:
a) wpływy z różnych dochodów 170 zł
b) pozostałe odsetki 35.016 zł
c) wpływy z usług – Dom Pomocy Społecznej w Obrytem 80.000 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2.000 zł
w tym:
a) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości
250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

2.000 zł
Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie z dnia 11.10.2010 r. znak FIN.I.301/3011/852/208/10  w sprawie
zmniejszenia planu dotacji na 2010 rok.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 115.186 zł

 w tym:
a) Starostwo Powiatowe w Pułtusku 186 zł
− rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono:
a) limity wydatków na realizację zadań statutowych 
b) dotacje na zadania bieżące

16 zł
170 zł

b) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem 80.000 zł
− rozdział 85202  – Domy pomocy społecznej, zwiększono limit wydatków

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000 zł
c) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku 35.000 zł
-  rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, 

a) zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 
b) zwiększono wydatki inwestycyjne na realizacje zadania pn.:
"Rozbudowa Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku"

5.000 zł

30.000 zł



4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.000 zł
 w tym:
b) Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 2.000 zł
− rozdział 85202  – Domy pomocy społecznej, zmniejszono limit wydatków

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczący wypłaty dodatku
dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010. 2.000 zł

5.  Na wnioski  Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu  dokonano zmian w ramach
zatwierdzonych  planów finansowych na łączną kwotę 1.914.389 zł.

6.  Zmiany w  wydatkach  budżetu  powiatu  na  zadania  inwestycyjne  na  2010  r.  nieobjęte
wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 3 do uchawały.
Zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu zadań inwestycyjnych o kwotę 1.591.885 zł, w tym:

− na przebudowę drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin
(dł.2,723 km) – 54.000 zł,

− na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 15.650 zł,
− wkład własny do projektu pn.: "Nowoczesne wyposażenie gwarantem bezpieczeństwa

zdrowotnego  obywateli"  –  1.522.235  zł  (zmiana  z  wydatków  inwestycyjnych
na dotację majątkową)

b) zwiększeniu zadań inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł, w tym:
− na Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej (rozbudowa budynku Powiatowego

Urzędu Pracy w Pułtusku) – 30.000 zł. 

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
i  porozumień  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  przedstawia  załącznik  nr  5
do uchwały.

9.  Plan  dochodów  i  wydatków  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  przedstawia
załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany polegały na:

− zwiększeniu  dochodów  w  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku
z  tytułu  otrzymanej  darowizny  o  kwotę  16.247  zł.  Zwiększono  również  wydatki
na zakup usług remontowych o kwotę 8.400 zł, zakup energii o kwotę 4.000 zł, zakup
usług  pozostałych  o  kwotę  3.000  zł  i  wydatki  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia
o kwotę 847 zł.

− zwiększeniu  dochodów  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  im.  J.  Ruszkowskiego
w Pułtusku z wpływów z usług o kwotę 2.327 zł, pozostałych odsetek o kwotę 400 zł,
dochodów  z  najmu  mienia  o  kwotę  2.995  zł  oraz  wpływów  z  różnych  dochodów
o kwotę 2.850 zł.  Zwiększono również wydatki na zakup materiałów i  wyposażenia
o kwotę 4.322 zł  oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i  książek o kwotę
4.250 zł.



10.  Plan  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym
i   Kartograficznym przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.  

11. Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych  przedstawia  załącznik  nr  8  do  uchwały.  Zmiana  polegała  na  zmianie
przeznaczenia dotacji w kwocie 80.000 zł dla Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki
Zdrowotnej  (z  zakupu  ambulansu  sanitarnego  na  dofinansowanie projektu
pn.: "Nowoczesne wyposażenie gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli").

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


