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

Uchwala zawiera: 
1. Zwiekszenia wydatkOw budietu powiatu o kwote: 	 350 884 zi 
w tym: 

a) rozdzial 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiekszenie 

planu wydatkOw majatkovvych Starostwa Powiatowego w Pultusku 

dotyczqcych wykonania oraz wdroZenia geoportalu dla potrzeb Wydzialu 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomokiami w wysokoki: 	 45 000 zi 
b) rozdzial 75020 - Starostwa powiatowe, zwiekszenie planu wydatk6w na 
realizacjc zadan bie2qcych (podatek od towar6w i uslug - VAT) w 
wysokoki : 	 60 000 zi 
c) rozdzial 80115 - Technika, zwiekszenie planu wydatkOw Zespolu Szkol 

im. B. Prusa w Pultusku w iqcznej vvysokoki: 	 153 720 zi 
w tym: 

- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczacej realizacji zadania pn. 

"Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkol im. 

B. Prusa w Pultusku": 	 94 080 zi 
- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczqcej realizacji zadania pn. 

"Roboty budowlane w budynku Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku wraz 

z przebudowq poddasza": 	 59 640 zi 
d) rozdzial 80120 - Licea ogolnoksztalcqce, zwiekszenie planu wydatkow 
Liceum Ogolnoksztalcacego im. P. Skargi w Pultusku z przeznaczeniem na 
wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektow 
budowlanych, dotyczqcych realizacji zadania pod nazwq "Zachowanie 
materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogolnokszticacego im. P. 
Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i 
utrwalenia zabytku" w kwocie: 	 34 000 zi 
e) rozdzial 80195 - Pozostala dziaialno§6, zwiekszenie planu wydatkOw na 

realizacje projektow z udzialem §rodkow unijnych w iqcznej kwocie: 	 58 164 zi 
w tym: 

- projekt "My§1 kreatywnie. Dzialaj aktywnie. Program podnoszenia 
efektywnoki ksztalcenia i rozwoju spoleczno - zawodowego uczniow z 
niepeinosprawnokiq intelektualnq oraz niepelnosprawnokiami sprzcZonymi: 

podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego 0§rodka 
Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karlowicz w Pultusku" 
(niewykorzystane grodki z roku 2017): 	 16 399 zl 
- projekt "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pultusku" (niezrealizowane 

wydatki z roku 2017): 	 41 765 zi 
2. Zmniejszenia wydatkOw budietu powiatu o kwote: 	 4 088 363 zi 

w tym: 
a) rozdzial 60014 - zmniejszenie planu wydatkow majqtkowych na realizacje 
zadan inwestycyjnych w lqcznej kwocie: 	 4 088 363 zi 
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w tym: 

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pultusk - Bulkowo - SkOrznice - 

Gqsiorowo na odc. Pultusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" 
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gqsocin - Ciechanow 

na odcinku Bylice - Klukowo": 

3. Zwigkszenia doehodow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem §rodkow 
europejskich w lqcznej kwocie: 
w tym: 
- realizacja projektu pn. "My§1 kreatywnie. Dzialaj aktywnie. Program 
podnoszenia efektyvvnoki ksztalcenia i rozwoju spoleczno - zawodowego 
uczniow z niepelnosprawnokiq intelektualnq oraz niepelnosprawnokiami 
sprzcZonymi: podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli 
Specjalnego 0§rodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karlowicz w 
Pultusku": 
- realizacja projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pultusku": 
4. Zmniejszenia doehodow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) dotacja celowa z budzetu palistwa na realizacje zadania pn. "Przebudowa 

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

Szyszki - Zebry Falbogi": 
b) dotacja celowa z budzetu palistwa na realizacjc zadania pn. "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gqsocin - Ciechanow na odcinku 
Bylice - Klukowo": 
c) dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z budzetu Wojewodztwa 

Mazowieckiego na realizacjc zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3403W Pultusk - Bulkowo - Skorznice - Gqsiorowo na odcinku Pultusk ul. 

Mickiewicza - Lipniki Stare": 

3 500 000 zl 

588 363 zi 
58 164 z1 

58 164 zl 

16 399 z1 
41 765 zl 

4 554 181 zi 

2 160 000 zl 

294 181 zl 

2 100 000 zl 
5. Na wnioski Dyrektor6w jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesien 
pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budZetowej) w ramach zatwierdzonych 
planow finansowych na lqcznq kwote 63 274 zl. 
W wyniku w/w zmian (przeniesien) pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji 
budZetowej wydatkow powstaly ro2nice pomiedzy zwickszeniami a zmniejszeniami na 
poszegolnych paragrafach w lqcznej wysokoki 1 703 zl. 

6. Dokonano zmian w planie przychodow i rozchod6w budzetu powiatu na 2018 rok 

polegajqcych na wprowadzeniu przychodow z tytulu wolnych srodkow wynikajqcych z 

rozliczen kredytow i poZyczek z lat ubieglych w kwocie 758 538 zl. Plan przychodow po 

zmianie wynosi 11 358 538 zl. Na splate wcze§niej zaciqgnictych zobowiqzali z tytulu 

poZyczki oraz wykup papierow wartokiowych w lqcznej kwocie 3 120 000 zl przeznacza sic 

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

dokonano zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do uchwaly. 



7. Plan dochodOw i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej 

i innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami przedstawia zalqcznik nr 4 do uchwaly. 

Zmiany dotyczyly przeniesieri pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji 

bud2etowej w rozdziale 75515 - nieodplatna pomoc prawna w kwocie 4 560 zl. 

8. Plan dochodow i wydatkOw zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych w drodze umow 

lub porozumien migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego przedstawia zalqcznik nr 5 do 

uchwaly. Zmiany dotyczyly: 
a) zmniejsznia planu dotacji na realizacjc zadania pn. "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — Glsiorowo, na 
odcinku Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Dr6g Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
spoleczno — gospodarczego regionu" o kwote: 	 2 100 000 zi 
b) zmniejszenia wartoki zadan inwestycyjnych w lqcznej kwocie 	 4 088 363 zI 
w tym: 

- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk — 
• Bulkowo — Skorznice — Gqsiorowo, na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza —

Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia DrOg 
Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju spoleczno — gospodarczego 
regionu" 	 3 500 000 zl 
- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk — 
Gqsocin — Ciechanow na odcinku Bylice — Klukowo" w ramach programu 
wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019" 	 588 363 zi 
9. Plan dochodow rachunku dochodow oraz wydatk6w nimi finansowanych przedstawia 

zalqcznik nr 6 do uchwaly. Zmiany dotyczyly zwiekszenia planu dochodOw z tytulu sprzedaZy 

zlomu pochodzqcego z likwidacji mienia w lqcznej kwocie 3 328 zI, w tym: 
- Zespol Szkol im. B. Prusa w Pultusku 	 424 zI 
- Zespol Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku 	 2 904 zl 

• 
10. Zmiany wydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjete wieloletniq prognozq 
finansowq przedstawia zalqcznik nr 7 do uchwaly. Zmiany dotyczyly: 
a) wprowadzenia do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Pultusku 
zadania dotyczacego wykonania oraz wdrozenia geoportalu dla potrzeb 
Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomokiami w kwocie: 	 45 000 zl 
b) wprowadzenia do realizacji przez Zespol Szkol im. B. Prusa w Pultusku 

zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczqcej inwestycji pn. 

"Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkol im. 

Boleslawa Prusa w Pultusku" w kwocie: 
c) wprowadzenia do realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji 

technicznej dotyczacej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku 

Zespolu Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku wraz z przebudowq 

poddasza" w kwocie: 

94 080 zi 

59 640 zI 



d) wprowadzenie do realizacji przez Liceum OgOlnoksztalcqce im. P. Skargi 

w Pultusku zadania pn. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej 

i projektow budowlanych dotyczqcych zadania pod nazwq: "Zachowanie 

materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogolnoksztalcacego im. P. 

Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i 

utrwalenia zabytku" w kwocie: 	 34 000 zl 
e) wprowadzenia do realizacji przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku 
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczefi w Domu Pomocy 
Spolecznej w Pultusku" w kwocie: 	 26 000 zi 
f) zmiany nazwy zadania realizowanego przez Dom Pomocy Spolecznej w 

Pultusku z "Budowa pomieszczenia o charakterze garazowo - 

gospodarczym" na "Budowa budynku gara2owo - gospodarczego". Wartok 

zadania nie ulega zmianie i wynosi 280 000 A. 
g) zmniejszenia wartoki zadania inwestycyjnego (rozstrzygnieta procedura 
przetargowa) pn. "Przebudowa drogi Nr 2421W Nasielsk - Gqsocin 
Ciechanow na odcinku Bylice - Klukowo" o kwote: 	 588 363 zi 

• Wartok zadania po zmianie wynosi 	 3 979 394 zi 
w tym: 
- dotacj a celowa z bud2etu panstwa 	 1 989 697 zi 
- dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Gminy Swiercze 	 400 000 zi 
- Srodki powiatu 	 1 589 697 zi 
h) 2rodel finansowania realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1242W Ojrzen - Gqsocin - Lady Krajcczyno odc. Szyszki - Zebry 
Falbogi". Lqczne naklady na realizacje zadania nie ulegajq zmianie i 
wynoszq: 	 4 320 000 zl 
w tym: 
- dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Gminy Gzy 	 400 000 zi 
- §rodki powiatu 	 3 920 000 zi 
i) z uwagi na zmianc zasad finansowania, wprowadzonych przez Urzad Marszalkowski 
(Uchwala nr 111/307/18 z dnia 9 stycznia 2018 r.) dokonano wydluZenia (do roku 2019) 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk - 
Bulkowo -Skorznice - Gqsiorowo na odc. Pultusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare". Lqczna 
warto§a zadania nie ulega zmianie i wynosi 7 000 000 zi, w tym rok 2018 - 3 500 000 zi. 
Zadanie zostalo ujcte w wykazie przedsicwzico do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
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