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

Uchwala zawiera: 

1. Zwiekszenia dochodow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) §rodki rezerwy subwencji ogOlnej z przeznaczeniem na dofinansowanie 

inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu przez rzeke Prut w m. Zatory wraz z 

rozbudowq drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w m. Zatory" w kwocie: 
b) dotacja celowa ze grodkow zwiqzanych z wylqczeniem z produkcji 

gruntow rolnych na realizacjc zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3429W Kozlowka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" w 

kwocie: 
c) dotacje celowe z bud2etu paristwa na zadania bie2qce z zakresu 

administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat w lqcznej kwocie: 
w tym: 
- realizacja pomocy dla repatriant6w i ich rodzin: 
- realizacja przez Komende Powiatowq Paristwowej Strazy Po2arnej w 

Pultusku zadati wynikajqcych z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o 

ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Stra2y Granicznej, 

Panstwowej Stray Po2arnej i Slu2by Ochrony Panstwa w latach 2017 -

2020" w zakresie wyposa2enia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz 

sprzetu informatyki i lqczno§ci w lqcznej kwocie: 
- wyplata §wiadczenia pienie2nego na cze§ciowe pokrycie koszt6w 

zagospodarowania i bie2qcego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla 

posiadacza Karty Polaka: 
- wyplata odpraw emerytalnych w Komendzie Powiatowej Panstwowej 
Strazy Po2arnej w Pultusku: 
- realizacja zadania obejmujqcego wykonanie przeglqdu agregatu 

prqdotworczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony 

cywilnej dla komendantow gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli 

przedmiotu edukacji dla bezpieczefistwa, pracownikow Starostwa oraz 

kierownikow komorek organizacyjnych: 
d) dotacja celowa z bud2etu palistwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 
zakresu administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami z 
przeznaczeniem na realizacje przez Komendc Powiatowq Panstwowej Strazy 
Po2arnej w Pultusku zadan wynikajqcych z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 
o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, 
Paristwowej Strazy Po2arnej i Slu2by Ochrony Paristwa w latach 2017 -
2020" w zakresie sprzetu informatyki i lqczno§ci w kwocie 
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e) dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Gminy Gzy na 

dofinasowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3429W Kozlowka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" w 

kwocie: 	 150 000 zi 
f) Srodki z ARiMR dotyczqce platno§ci obszarowych do gruntu dla Domu 
Pomocy Spolecznej w Oldakach w kwocie: 	 232 zi 
g) wplywy z rotnych dochodow Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach 
(zwrot czgscci kosztow poniesionych na wynagrodzenia i skladki na 
ubezpieczenie spoleczne dla osob skierowanych z Powiatowego Urzcdu 
Pracy, zasilki pogrzebowe z tytulu zorganizowania pogrzebu mieszkancow) 
w lqcznej kwocie: 	 45 851 zi 
h) wplywy z pozostalych odsetek od grodkow zgromadzonych na rachunkach 
bankowych Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku w kwocie: 	 2 200 zt 
i) wplywy z oplat za zezwolenia zwiqzanych z podejmowaniem przez 
cudzoziemc6w pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w lqcznej 
kwocie: 	 21 960 zi 
2. Zmniejszenie dochodow budietu powiatu o kwotg: 	 1 zi 
w tym: 
a) dotacja celowa z budzetu panstwa na reafizacjc zadania pn. "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gqsocin- Ciechanow na odcinku 
Bylice-Klukowo" o kwote: 	 1 z1 
3. Zwiekszenia wydatkow budietu powiatu o kwote: 	 2 447 694 zi 
w tym: 
a) rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiekszenie planu 
wydatkow w lqcznej kwocie: 	 2 193 161 zl 
w tym: 
- wydatki bie2qce Zarzqdu DrOg Powiatowych w Pultusku dotyczqce 

przeprowadzenia remontow na drogach powiatowych (zakres robot obejmuje 

usuniecie warstw konstrukcyjnych zniszczonych nawierzchni jezdni i ich 
odtworzenie) 	 124 999 zi 
- wydatki majqtkowe Zarzqdu Drog Powiatowych w lqcznej wysokoki: 	2 045 222 zi 
z przeznaczeniem na: 
* realizacjc zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu przez rzeke Prut w 
m. Zatory wraz z rozbudowq drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w m. 
Zatory": 	 1 630 800 zi 
* realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 
3429W Kozlowka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" 	315 000 zi 
• wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji 
inwestycji : 	 99 422 z1 
- wydatki majqtkowe Starostwa Powiatowego w Pultusku dotyczqce 

wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. "Budowa 

tymczasowego budynku poczekalni autobusowej": 	 22 940 z1 
b) rozdzial 75295 - Pozostala dzialalnok, zwickszenie planu wydatkow 

Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarej w Pultusku w lqcznej 

kwocie: 	 43 173 z1 



w tym: 
- wydatki biezace: 
- wydatki majqtkowe 
c) rozdzial 75411 - Komendy powiatowe Palistwowej Stray Po2arnej, 

zwiekszenie planu wydatk6w Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy 

Po2arnej w Pultusku na realizacje zadan bie2qcych w wysokoki: 
d) rozdzial 80115 - Pozostala dzialalnok, zwiekszenie planu wydatkow 
bie2qcych Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku w wysokoki: 
e) rozdzial 85202 - Domy pomocy spolecznej, zwiekszenie planu wydatkow 

bie24cych Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach w wysokoki: 
f) rozdzial 85333 - Powiatowe urzedy pracy, zwiekszenie planu wydatkow 

bie2qcych Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku w kwocie: 
g) rozdzial 85334 - Pomoc dla repatriantow, zwiekszenie planu wydatk6w 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku z przeznaczenim na 

realizacjc pomocy dla repatriantOw i ich rodzin w kwocie: 
h) rozdzial 85395 - Pozostala dzialalnok, zwiekszenie planu wydatkow 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku z przeznaczenim na 
wyplatc gwiadczenia na czekiowe pokrycie kosztow zagospodarowania i 
bie2qcego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty 
Polaka w wysokoki: 
i) rozdzial 92195 - Pozostala dzialalnok, zwiekszenie planu wydatk6w 
bie2qcych Starostwa Powiatowego w Pultusku w wysokoSci: 
4. Na wnioski Dyrektorow jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian 
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(przeniesien 

pomicdzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji bud2etowej) w ramach zatwierdzonych 

planow finansowych na lqcznq kwoty 1 460 047 zl. 

Ponadto dokonano zmiany sposobu realizacji projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunkow 
komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowe ciqgu ulic jako element 
gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim". Zmiany dotyczyly przeniesienia 
kwoty 593 982 zi z §6050 (wydatki inwestycyjne jednostek bud±etowych) do §6610 (dotacje celowe 
przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) micdzy 

jednostakami samorzqdu terytorialnego) oraz kwoty 610 296 zl z § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek 

bud'zetowych) do §6619 (dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 

na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostakami samorzqdu terytorialnego) - zadanie bedzie 
realizowane tylko przez lidera projektu, kt6rym jest Gmina Pultusk. 
5. Dokonano zmian w planie przychodow i rozchodow bud2etu powiatu na 2018 rok 

polegajqcych na wprowadzeniu przychodow z tytulu wolnych grodkow wynikajqcych z 

rozliczeii kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych w kwocie 277 362 zl. Plan przychodow po 

zmianie wynosi 13 175 766 A. Na splatc wcze§niej zaciqgnictych zobowiqzati z tytulu 

po2yczki oraz wykup papierow wartokiowych w lqcznej kwocie 3 120 000 zi przeznacza sic 

przychody bud2etu (emisja papierow wartokiowych) w wysokoki 3 120 000 zl. Zmian 

dokonano zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do uchwaly. 



6. Plan dochod6w i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej 

oraz innych zadan zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 4 do uchwaly. Zmiany 

dotyczyly: 
a) zwickszenia planow finansowych dochodow i wydatkow jednostek organizacyjnych 
powiatu realizujqcych zadania z zakresu administracji rzqdowej zgodnie z decyzjami 
Wojewody Mazowieckiego Zmian dokonano w nastepujqcych podzialkach klasyfikacji 
budZetowej: 
* rozdzial 75295 - Pozostala dzialalnok, wprowadzenie planu finansowego 
w kwocie: 	 43 173 zl 
z przeznaczeniem na realizacje przez Komende Powiatowq Palistwowej Stray Pozarnej w 
Pultusku zadali wynikajqcych z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu 
modernizacji Policji, Strazy Granicznej, Paristwowej Strazy PoZarnej i Slu2by Ochrony 
Paristwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposaZenia osobistego i ochronnego 
funkcjonariuszy oraz sprzetu informatyki i lqcznoki; 
* rozdzial 75411 - Komendy powiatowe Paristwowej Strazy Pozarnej, 

zwickszenie o kwote: 	 43 487 zl 
z przeznaczeniem na wyplate odpraw emerytalnych w Komendzie Powiatowej Paristwowej 

Strazy Pozarnej w Pultusku; 
* rozdzial 75414 - Obrona cywilna, wprowadzenie planu finansowego w 
vvysokoki: 	 2 300 zl 
z przeznaczeniem na realizacje zadania obejmujqcego wykonanie przeglqdu agregatu 
prqdotworczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla 
komendant6w gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla 
bezpieczeristwa, pracownikow Starostwa oraz kierownikow komorek organizacyjnych; 
* rozdzial 85334 - Pomoc dla repatriant6w, zwiekszenie o kwote: 	 61 030 z1 
z przeznaczeniem na realizacjç pomocy dla repatriantow i ich rodzin; 

* rozdzial 85395 - Pozostala dzialalnok, wprowadzenie planu finansowego 

w wysokoki: 	 6 600 zl 
z przeznaczeniem na wyplate §wiadczenia pienicZnego na czckiowe pokrycie kosztOw 
zagospodarowania i bieZqcego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty 
Polaka. 
7. Plan dochodow i wydatkOw zwiqzanych z realizacjq zadari realizowanych w drodze umow 
lub porozumien micdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego przedstawia zalqcznik nr 5 do 
uchwaly. Zmiany dotyczyly: 
a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W 
Kozlowka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy". 
Lqczna warto§e zadania na rok 2018 wynosi 1 007 413 zl, w tym: 
- dotacja celowa ze §rodkow zwiqzanych z wylqczeniem z produkcji gruntOw 
rolnych : 	 165 000 zl 
- dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Gminy Gzy: 	 150 000 zl 
- §rodki wlasne: 	 692 413 zl 



b) wprowadzenia dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy 

jednostkami samorzadu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. 

"Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w 

Pultusku poprzez przebudowe ciqgu ulic jako element gospodarki 

niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" w kwocie: 	 1 204 278 zi 
8. Plan dochod6w i wydatkOw zwiqzanych z realizacjq zadan wykonywanych na mocy 

porozumieri z organami administracji rzqdowej przedstawia zalqcznik nr 6 do uchwaly. 

Zmiany dotyczyly przeniesien pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji 

bud2etowej (rozdzial 71035 - Cmentarze) w wysokoki 470 A 
9. Plan dochod6w rachunku dochodow oraz wydatk6w nimi finansowanych przedstawia 

zalqcznik nr 7 do uchwaly. Zmiany dotyczyly zwickszenia planu dochod6w Zespolu Szkol 

im. B. Prusa w Pultusku o kwote 1 402 zl (z tytulu najmu pomieszczeri). 

10. Zmiany wydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjcte wieloletni4 prognozq 
finansowq przedstawia zalqcznik nr 8 do uchwaly. Zmiany dotyczyly: 
a) zwickszenia wartoki zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1242W Ojrzen - Gqsocin - Lady Krajeczyno odc. Szyszki - 

Zebry Falbogi" o kwote: 	 315 000 zi 
Wartok zadania po zmianie wynosi: 	 4 635 000 zi 
w tym: 
- dotacja celowa z Gminy Gzy 	 400 000 zl 
- §rodki wiasne powiatu: 	 4 235 000 zl 
b) 2rodel finansowania w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gqsocin - Ciechanow 
na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokoki: 	 1 zi 
Zmiany dotyczyly zmniejszenia dotacji celowej z budzetu paristwa o kwote 1 zi oraz 
zwiekszenia §rodkow wiasnych powiatu o kwote 1 A. 
Lqczna wartok zadania nie ulegla zmianie i wynosi: 
w tym: 

3 961 534 zl 

- dotacja z bud2etu paristwa 1 980 766 zi 
- dotacja z Gminy Swiercze 400 000 zi 
- grodki wlasne powiatu: 
c) realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

1 580 768 zi 

3429W Kozlowka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy". Zmiany 
dotyczyly: 
- zmniejszenia wartoki zadania (zgodnie z rozstrzygnicciami 
przetargowymi) o kwote: 192 587 zl 
- 2rodel finansowania zadania w wysokoki 
w tym: 

315 000 zi 

* wprowadzenie dotacji celowej ze §rodkow zwiazanych z wylqczeniem z 
produkcji gruntow rolnych 165 000 zi 
* wprowadzenie dotacji celowej z tytulu pomocy finansowej z Gminy Gzy 150 000 zi 
Wartok zadania po zmianie wynosi: 
w tym: 

1 007 413 zi 

C 



- dotacja celowa ze §rodkow zvviazanych z vvylqczeniem z produkcji gruntow 
rolnych 	 165 000 zi 
- dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Gminy Gzy 	 150 000 zi 
- §rodki wlasne powiatu: 	 692 413 zi 
d) zwiekszenia wartoki zadania pn. "Budowa mostu przez rzeke Prut w m. 
Zatory wraz z rozbudowq drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory" 
o kwote: 	 1 630 800 zi 
Wartok zadania po zmianie wynosi: 	 3 030 800 zi 
w tym: 
- §rodki z rezerwy subwencji ogolnej: 	 1 630 800 zi 
- §rodki wiasne powiatu: 	 1 400 000 zi 
e) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczqcego wykonania dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej budowy tymczasowego budynku poczekalni 
autobusowej w wysokoki: 	 22 940 zi 
Zadanie w/w bedzie realizowane na podstawie porozumienia pomiedzy Powiatem Pultuskim a 

Gminq Pultusk. Powiat Pultuski na uzyczonym przez Gmine Pultusk na czas nieoznaczony 

terenie (dzialka nr ewid. 24 o pow. 0,4089 ha polozona w obrebie 20 miasta Pultuska) 

podejmie dzialania zwiqzane z zapewnieniem osobom korzystajqcym z komunikacji 

publicznej o zasiegu ponadgminnym odpowiednich warunkow oczekiwania na polqczenia 

autobusowe, polegajqce na budowie poczekalni autobusowej. 
f) wprowadenia do realizacji przez Komendc Powiatowq Par stwowej Stray 
Po2arnej w Pultusku zadania dotyczqcego zakupu rejestratora rozmow TRX 
w wysokoki: 
	 15 473 zi 

Ponadto zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 

2018 r., poz. 767) zmieniajqcym rozporzqdzenie w sprawie szczegolowej klasyfikacji 

dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz §rodkOw pochodzqcych ze 2rodel 

zagranicznych dostosowano uchwale budZetowq na rok 2018 w zakresie nazwy rozdzialu 

80152 (nowe brzmienie: "Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach ogolnoksztalcqcych, technikach, 

szkolach policealnych, bran±owych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branzowych szkolach I stopnia oraz szkolach 

artystycznych") oraz nazwy § 269 (nowe brzmienie: "Scrodki z Funduszu Pracy otrzymane na 

realizacjg zadan wynikajqcych z odrgbnych ustaw"). 
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