
Uzasadnienie do uchwaly 

w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 

Uchwala zawiera: 

1. Zwiekszenie dochodow budietu powiatu o kwote: 

w tym: 
a) §rodki rezerwy subwencj i ogOlnej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu przez rzekc 
Kanal Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudowq drogi powiatowej nr 
3433W na odc. Gostkowo - Obryte w wysokoki: 
b) dotacja z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego z przeznaczeniem 
na realizacjc zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W 
w miejscowoki Obryte" w wysokoki: 
c) dotacja celowa z budtetu patistwa na zadania bie24ce z zakresu 
administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych ustawami 
realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na zakup podrecznikow, 
materialow edukacyjnych i materialow owiczeniowych wysokoki: 
d) dotacja celowa z budZetu panstwa na zadania bietqce z zakresu 
administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami 
realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na pomoc dla 
repatriantow w wysokoki: 
e) §rodki Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzedu 
Pracy w Pultusku na realizacjg zadan zwiqzanych zapobieganiem, 
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID — 19 w wysokoki: 
f) wplywy z rOZnych dochodow realizowane przez domy pomocy 
spolecznej w lqcznej wysokoki: 

g) wplywy z uslug realizowanych przez Dom Pomocy Spolecznej 
w Oldakach w wysokoki: 
h) wplywy ze sprzedaty wyrob6w realizowane przez Dom Pomocy 
Spolecznej w Oldakach w wysokoki: 
i) wplywy ze sprzedaZy skladnik6w majqtkowych oraz wplywy 
z roZnych dochodOw realizowane przez Zespol Szkol im. J. 
Ruszkowskiego w Pultusku w wysokoki: 

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

a) wplywy z oplat komunikacyjnych w wysokoki: 

b) dotacje z tytulu pomocy finansowej z Gminy Obryte 
z przeznaczeniem na dofiansowanie realizacji zadan inwestycyjnych w 
wysokoki: 

1 534 236 zl 

1 007 417 z1 

250 000 zl 

7 380 zl 

12 168 z1 

25 000 zl 

45 980 z1 

180 000 zi 

366 zl 

5 925 zl 

369 143 zl 

269 143 zl 

100 000 z1 

Ponadto w planie dochodow budZetu powiatu dokonano przeniesien pomiedzy 
poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budZetowej w lqcznej kwocie 15 885 zl. 

3. Zwiekszenie wydatkOw budketu powiatu o kwote: 
	 1 534 236 zi 

w tym: 
a) zwiekszenie planu wydatk6w majqtkowych Zarzqdu Dr6g 
Powiatowych w lqcznej wysokoki: 

	 1 257 417 zl 
w tym: 



• 

* realizacja zadania pn. "Budowa mostu przez rzekc Kanal Zambski 
w m. Gostkowo wraz z przebudowq drogi powiatowej nr 3433W na odc. 

Gostkowo - Obryte" w wysokoki: 
* realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w 
miejscowoki Obryte" w wysokoki: 
b) zwickszenie planu wydatk6w Specjalnego 0§rodka Szkolno - 
Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku z przeznaczeniem na 
zakup podrccznikow, materialow edukacyjnych i materialow 
awiczeniowych w wysokoki: 
c) zwickszenie planu wydatkOw Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pultusku z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantow 

d) zwigkszenie plane wydatk6w bietqcych Powiatowego Urzedu Pracy 
w Puttusku w wysokoki: 
e) zwiekszenie planu wydatkOw bieZqcych Domu Pomocy Spolecznej w 
Oldakach w wysokoki: 
f) zwickszenie planu wydatkow bie2qcych Domu Pomocy Spolecznej w 
Puttusku w wysokoki: 
g) zwiekszenie planu wydatkOw bie2qcych Zespolu Szkol Zawodowych 
im. J. Ruszkowskiego w Pultusku w wysokoki: 

4. Zmniejszenie wydatkOw budietu powiatu o kwote: 

w tym: 

a) wydatki bie2qce Starostwa Powiatowego w Pultusku (dotacje dla 
niepublicznych szkol i placowek) w wysokoki: 
b) wydatki majqtkowe Zarz4du DrOg Powiatowych w Pultusku 
(realizacja zadan inwestycyjnych) w wysokoki: 

Ponadto w planie wydatkow powiatu dokonano przeniesien pomigdzy 
podzialkami klasyfikacji bu&etowej w lqcznej kwocie 306 770 zl. 

• 

1 007 417 z1 

250 000 zl 

7 380 A 

12 168 A 

25 000 zl 

200 366 zl 

25 980 zl 

5 925 zl 

369 143 zt 

130 000 zl 

239 143 zl 

poszczegolnymi 

• 
5. Plan dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadati zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 3 do uchwaly. 
Zmiany dotyczq zwiekszenia wydatkow jednostek realizujqcych zadania z zakresu 
administracji rzqdowej w lqcznej kwocie 19 548 zl, w tym: 

a) Specjalny 0§rodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karlowicz w Pultusku 

(zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostcpu do podrccznikow, materialOw 

edukacyjnych lub materialOw owiczeniowych) - 7 380 z1, 
b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku (pomoc dla repatriantow) - 12168 

zl. 
Ponadto dokonano przeniesiefi pomigdzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji 

budZetowej w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1 z1 (rozdzial 

85321 - Zespoly ds. orzekania o niepelnosprawnoki). 



6. Plan dochod6w i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych w drodze 
umow lub porozumien miedzy jednostkami samorz4du terytorialnego przedstawia 
zalqcznik nr 4 do uchwaly. Zmiany dotyczq: 
a) wprowadzenia dotacji z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego na realizacje zadania 
inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowoki Obryte" 

Warto§o zadania w roku 2020 wynosi 606 344 zi, w tym: 
* dotacja ze §rodkow z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego - 250 000 zl, 
* pomoc finansowa Gminy Obryte - 150 000 zl, 
* grodki wlasne Powiatu - 206 344 zl. 
b) zmniejszenia nakladOw finansowych na realizacjc zadania pn. "Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 3433W w miejscowoki Obryte" o kwote 343 656 zl (w tym zmniejszenie 
pomocy finansowej z Gminy Obryte o kwote 150 000 z1). 

c) zwigkszenia nakladow finansowych na realizacje zadania pn. "Budowa mostu przez 
rzekg Kanal Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudowq drogi powiatowej nr 3433W na 
odc. Gostkowo - Obryte" o kwote 1 201 560 zl (zwiekszenie pomocy finansowej z Gminy 
Obryte o kwote 50 000 z1). 

• d) zwigkszenia dotacji celowych otrzymanych z innych powiatow zwiqzanych 
z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastepczych o kwote 4 191 A oraz dotacji celowych 
przekazywanych gminom i powiatom na pokrycie kosztow zwiaczanych z pobytem dzieci 
w rodzinach zastepczych o kwote 25 248 zl. 

7. Plan dotacji podmiotowych przedstawia zalqcznik nr 5 do uchwaly. Zmiany dotyczq 

zmniejszenia dotacji dla szkol i placOwek niepublicznych o kwotc 130 000 zl, w tym: 

a) Studium Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Doroslych w Pultusku - 5 000 zl, 

b) Liceum Ogolnoksztalcve dla Doroslych w Pultusku - 100 000 zl, 

c) I Liceum Ogolnoksztalwe CN-B w Pultusku - 20 000 zl, 

d) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio - 5 000 zl. 

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 363 177 zl. 

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjete Wieloletniq Prognozq 
Finansowq przedstawia zalqcznik nr 6 do uchwaly. Zmiany dotyczq: 
1) zwigkszenia nakladow finansowych na realizacje nastepujqcych zadan: 

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiqclecia wraz z rondem w drodze 
powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pultusku" o kwote 100 304 zl. 
Wartok zadania po zmianie wynosi 640 304 A (grodki wlasne Powiatu). 

b) "Budowa mostu przez rzeke Kanal Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudowq drogi 
powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte" o kwote 1 201 560 zl. 
Wartok zadania po zmianie wynosi 2 301 560 zl, w tym: 
* §rodki rezerwy subwencji ogolnej - 1 007 417 zl, 
* dotacja z gminy Obryte - 250 000 zl, 
* §rodki wlasne Powiatu - 1 044 143 A. 
c) "Przylqczenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przylqcza kanalizacji deszczowej na 
dzialce nr 26/10 obr 24 m. Pultusk" o kwote 55 875 zl. 
Wartok zadania po zmianie wynosi 185 875 zl. 

2) zmniejszenia nakladOw finansowych na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3433W w miejscowoki Obryte" o kwote 343 656 zl. 
Wartoga zadania po zmianie wynosi 606 344 zl, w tym: 
* srodki z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego - 250 000 zl, 

• 



enata Krzy2ewsk 

* dotacja z Grainy Obryte - 150 000 zi, 
* §rodki wlasne Powiatu - 206 344 zl. 
3) zmniejszenia wydatk6w na zakupy inwestycyjne w lqcznej kwocie 36 683 zl, w tym: 

a) Zarzqd Drog Powiatowych w Pultusku - 32 663 zl, w tym: 

* zakup recyklera do asfaltu - 2 633 zl, 

* zakup skrapiarki emulsji asfaltowej - 2 030 zl, 

* zakup kosiarki bijakowej - 28 000 zl. 

b) Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku (zakup pralnicowirowki) - 4 020 zl . 
Powstale oszczedno§ci zostaly przeznaczone na wydatki bie2qce Zarzqdu Dr6g 
Powiatowych w Pultusku oraz Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku. 

Ponadto dokonano zmiany jednostki realizujqcej zadanie dot. "Opracowania 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi Lipniki 
Stare - Gromin" (warto§e zadania wynosi 50 000 zl). 

SKARBNIK POWIATU 
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