
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) kwota subwencji ogolnej z budZetu paristwa dla powiatu na rok 2018 

(czek o§wiatowa) zgodnie z pismem Ministra Finansow Nr 

ST8.4750.2.2018 w kwocie: 

b) dotacje celowe z bud2etu paristwa na zadania z zakresu administracji 

rzqdowej, w lqcznej kwocie: 

z przeznaczeniem na: 
- bie2qcq dzialalnok Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 

Pultusku: 
- bie24c4 dzialalno§e zespolow do spraw orzekania o niepelnosprawnoki 

- realizacje dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczaltowanej kwoty 

stanowiqcych pomoc paristwa w wychowaniu dzieci 

• 
- finansowanie dw6ch przedsiewzice przez Komende Powiatowq 
Paristwowej Stray Polarnej pod nazwq "Wzmocnieine motywacyjnego 
sytemu uposaZen funkcjonariuszy" oraz "Zwiekszenie konkurencyjnoki 
wynagrodzen pracownik6w cywilnych" w kwocie: 

- pomoc dla repatriantOw i ich rodzin: 

c) dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem §rodkow 

europejskich w lqcznej kwocie: 

w tym: 
- realizacja projektu pn. "Ju2 dzi§ pracujemy na lepsze jutro" 
- realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki" 
-realizacja projektu pn. "Sta2 i praktyka atutem przyszlego pracownika": 

d) wplywy z rozliczerYzwrotow z lat ubieglych w lqcznej wysokoki: 

w tym: 

- zwrot nienaleznie oplacanych skladek na ubezpieczenie spoleczne przez 

• 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku: 
- zwrot kosztow (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, odprowadzanie 

§ciekow) za grudzien 2017 r. ze Specjalnego 0§rodka Szkolno - 

Wychowawczego, zgodnie z porozumieniem dotyczqcym sposobu 

rozliczania kosztow utrzymania obiektu mieszczqcego sic w Pultusku przy 

ul. Tysiqclecia 12: 
e) wplywy z uslug dom6w pomocy spolecznej w lqcznej kwocie: 

w tym: 
- Dom Pomocy Spolecznejw Pultusku: 

- Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem: 

- Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach: 

f) wplywy z roZnych dochodow Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku -

zwrot z Okregowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materialow 

niezbednych do przeprowadzenia czeki praktycznej egzaminow 

potwierdzajqcych kwalifikacje zawodowe w kwocie: 

1 417 145 zi 

116 229 zl 

59 890 z1 

10 000 zl 

2 307 zl 

10 000 zl 

13 583 zl 

24 000 zl 

52 482 zl 

31 736 zI 
3 210 zi 

17 536 zl 

13 875 zi 

1 238 z1 

12 637 zi 

1 174 589 zi 

300 000 zl 

581 374 zl 

293 215 zl 

80 zl 



2. Zmniejszenie dochodow budzetu powiatu o kwotg: 	 1 007 450 zi 

w tym: 
a) dotacje celowe z budzetu pafistwa na zadania z zakresu administracji 

rzqdowej zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzedu Wojew6dzkiego w 

Warszawie Nr FIN-I.3111.24.8.2018 w lqcznej kwocie: 	 113 445 z1 

z przeznaczeniem na: 
- oplacenie skladek na ubezpieczenia zdrowotne oraz §wiadczenia dla ()sob 

nieobjetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 	 27 507 zi 

- wynagrodzenia i pochodne pracovvnikow Starostwa Powiatowego 

wykonujqcych zadania z zakresu administracji rzqdowej: 	 4 929 z1 

- bie2qc4 dzialalnok Komendy Powiatowej Paristwowej Stray Po2amej w 

Pultusku: 	 81 009 zl 

b) dotacja celowa z budzetu paristwa na realizacje zadari wlasnych powiatow 

- bie24ca dzialalnok dom6w pomocy spolecznej w vvysokoki: 	 884 700 zl 

c) dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udzialem §rodkow 
europejskich z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. "Akademia 
sukcesu w LO Skargi w Pultusku" w kwocie: 	 375 z1 

d) dotacja celowa z budzetu palistwa na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - 

Gqsocin - Ciechanow na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokoki: 	 8 930 z1 

3. Zwiekszenia wydatkow butlietu powiatu o kwote: 	 2 081 241 zi 

w tym: 
a) rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiekszenie planu 

wydatkow w lqcznej kwocie: 	 1 408 375 zl 

w tym: 
- wydatki bie24ce Zarzqdu Drog Powiatowych (m.in. zakup emulsji, grys6w, 

zwiru): 	 58 930 zl 

- wydatki majqtkowe Zarzqdu Drog Powiatowych w 1qcznej wysokoki: 	380 000 zi 

z przeznaczenim na: 
* realizacje zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
3403W Pultusk - Bulkowo - Sk6rznice - Gqsiorowo na odcinku Tqsewy - 
Skorznice - Etap II (wymiana istniejqcych przepust6w oraz wykonanie 
zjazdow z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej): 	 260 000 zl 

* wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji 

inwestycji: 	 120 000 zl 

* realizacje zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe pn. 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk - Bulkowo - Sk6rznice - 

G4siorowo na odc. Pultusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare": 	 969 445 zl 

b) rozdzial 71015 - Nadzor budowlany, zwiekszenie planu wydatkOw 

bie24cych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pultusku z 

przeznaczeniem na realizacje zadan statutowych w kwocie: 	 10 000 z1 

c) rozdzial 71095 - Pozostala dzialalnok, zwiekszenie planu wydatkOw 

majqtkowych Starostwa Powiatowego w Pultusku na realizacje projektu pn. 

"Regionalne partnerstwo samorzqdOw Mazowsza dla aktywizacji 

spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" 

w wysokoki: 	 65 335 zl 



• 

d) rozdzial 75411 - Komendy powiatowe Paristwowej Stray PoYarnej, 

zwiekszenie planu wydatk6w bieYqcych Komendy Powiatowej Paristwowej 

Stray PoYarnej w Pultusku z przeznaczeniem na realizacje dw6ch 

przedsiewziee pod nazwg "Wzmocnienie motywacyjnego sytemu uposaYen 

funkcjonariuszy" oraz "Zwiekszenie konkurencyjnoki wynagrodzen 

pracownikow cywilnych" w lq.cznej wysokoki: 

e) rozdzial 80115 - Technika, zwiekszenie planu wydatk6w bie4cych w 

lqcznej kwocie: 

w tym: 
- Zespol Szkol im. B. Prusa w Pultusku: 

- Zespol SzkOl Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku: 

f) rozdzial 80120 - Licea ogOlnoksztalcgce, zwiekszenie planu wydatk6w 
majgtkowych Starostwa Powiatowego w Pultusku na zabezpieczenie wkladu 
wlasnego na realizacje zadania pn. "Refundacja zachowania materialnego 
dziedzictwa kulturowego Liceum Ogolnoksztalwego im. P. Skargi w 
Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia 

zabytku" w wysokoki: 

g) rozdzial 80195 - Pozostala dzialalno§e, zwiekszenie planu wydatkOw 

Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku w wysokoki: 

w tym: 
- realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki" 

- realizacja projektu pn. "Stay i praktyka atutem przyszlego pracownika": 
h) rozdzial 85202 - Domy pomocy spolecznej, zwiekszenie planu wydatk6w 
Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku w wysokoki: 
w tym: 
- wydatki biezace: 
- wydatki majqtkowe: 
i) rozdzial 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiekszenie planu 

vvydatkOw bieZq.cych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku w 

kwocie: 

j) rozdzial 85295 - Pozostala dzialalno§e, zwiekszenie planu wydatkOw 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku z przeznaczenim na 

realizacje projektu pn. "JuY dzi§ pracujemy na lepsze jutro" w wysokoki: 

k) rozdzial 85321 - Zespoly do spraw orzekania o niepelnospravvnoki, 

zwiekszenie planu wydatkow bic24cych Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pultusku w kwocie: 
1) rozdzial 85334 - Pomoc dla repatriant6w, zwiekszenie planu wydatk6w 
bieYgcych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku w 

wysokoki: 

m) rozdzial 85403 - Specjalne o§rodki szkolno - wychowawcze, zwiekszenie 

planu wydatk6w bieZqcych Specjalnego 0§rodka Szkolno - 

Wychowawczego Pultusku w wysokoki: 

n) rozdzial 85508 - Rodziny zastepcze, zwiekszenie planu wydatkow 

bie24cych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku wkwocie: 

4. Zmniejszenia wydatkow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 

13 583 zi 

12 717 z1 

80 z1 
12 637 z1 

75 086 z1 

20 746 z1 

3 210 z1 
17 536 z1 

289 889 z1 

249 889 z1 
40 000 zi 

1 238 zi 

31 736 zl 

2 307 z1 

24 000 z1 

116 229 zl 

10 000 z1 
131 680 zi 



a) rozdzial 60014 -Drogi publiczne powiaowe, zmniejszenie planu 
wydatkow majatkowych Zarzqdu DrOg Powiatowych w Pultusku z 
przeznaczenim na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gqsocin - Ciechanow na odcinku Bylice - 

Klukowo" w vvysokoki: 	 17 860 zl 

b) rozdzial 75011 - Urzedy wojewodzkie, zmniejszenie planu wydatkow 

bieZqcych Starostwa Powiatowego w Pultusku z przeznaczenim na realizacje 

zadan bieZqcych z zakresu administracji rzqdowej w kwocie: 	 4 929 zl 

c) rozdzial 75411 - Komendy powiatowe Paristwowej Strazy PoZarnej, 

zmniejszenie planu wydatkow bie2qcych Komendy Powiatowej Panstwowej 

Strazy Pozarnej w Pultusku w kwocie: 	 81 009 zl 

d) rozdzial 80195 - ozostaladzialalno§e, zmniejszenie planu wydatkow 

Starostwa Powiatowego w Pultusku z przeznaczenim na realizacje projektu 

pn. "Akademia suukcesu w LO Skargi w Pultusku" w wysokoki: 	 375 zl 

e) rozdzial 85156 - Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oraz §wiadczenia 
dla os6b nieobietych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 
zmniejszenie planu wydatkow bieZqcych Powiatowego Urzedu Pracy w 

Pultusku w kwocie: 	 27 507 zl 

5. Na wnioski Dyrektorow jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesien 

pomiedzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji budZetowej) w ramach zatwierdzonych 

planow finansowych na lqcznq kwote 267 106 zl. 

6. Dokonano zmian w planie przychodow i rozchodow budZetu powiatu na 2018 rok 

polegajqcych na wprowadzeniu przychodow z tytulu wolnych §rodkow vvynikajqcych z 

rozliczen kredytOw i pozyczek z lat ubieglych w kwocie 1 539 866 zl. Plan przychodOw po 

zmianie wynosi 12 898 404 zl. Na splatc wcze§niej zaciqgnietych zobowiqzali z tytulu 

po2yczki oraz wykup papier6w warto§ciowych w lqcznej kwocie 3 120 000 z1 przeznacza sic 

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

dokonano zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do uchwaly. 

7. Plan dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji 

rzqdowej oraz innych zadali zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 4 do uchwaly. 

Zmiany dotyczyly: 
a) dostosowania planow finansowych dochod6w i wydatk6w jednostek organizacyjnych 

powiatu realizujqcych zadania zlecone z zakresu administracji rzqdowej zgodnie z decyzjami 

Wojewody Mazowieckiego Zmian dokonano w nastepujqcych podzialkach klasyfikacji 

budZetowej: 

* rozdzial 71015 - Nadzor budowlany, zwiekszenie planu o kwote: 	 10 000 zl 

* rozdzial 75011 - Urzedy wojew6dzkie, zmniejszenie o kwote: 	 4 929 zl 

* rozdzial 75411 - Komendy powiatowe Panstwowej Strazy PoZarnej, 

zmniejszenie planu o kwote: 	 67 426 zl 



* rozdzial 85156 - Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oraz gwiadczenia dla 
os6b nieobjctych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie 

planu o kwote: 
* rozdzial 85321 - Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnoki, 

zwiekszenie o kwote: 

* rozdzial 85334 - pomoc dla repatriantow, zwiekszenie planu o kwote: 

* rozdzial 85508 - Rodziny zastepcze, zwiekszenie planu o kwote: 
Ogotem plan finansowy dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq 

administracji rzqdowej zostal zmniejszony o kwote 53 555 zl. 

8. Plan dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadati realizowanych w drodze umOw 

lub porozumien miedzy jednostkami samorz4du terytorialnego przedstawia zalqcznik nr 5 do 

uchwaly. Zmiany dotyczyly: 
a) zwiekszenia wartoki zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — Gqsiorowo, na 

odcinku Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare" o kwote: 

II Laczna wartok zadania na rok 2018 wynosi po zmianie 4 469 445 zl, w tym: 

- dotacja celowa z budZetu Wojew6dztwa Mazowieckiego: 

- dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Gminy Pultusk: 

- §rodki wlasne: 
b) zmniejszenia wartoki zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gqsocin - Ciechanow na odcinku Bylice - 

Klukowo" o kwote: 

c) zwiekszenie wartoki zadania pn. ""Regionalne partnerstwo samorzqdow 

Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e - 

administracji i geoinformacji" o kwote: 	 65 335 zl 

9. Plan dochodow i wydatkow zvvivanych z realizacja zadan wykonywanych na mocy 

porozumien z organami administracji rzqdowej przedstawia zal4cznik nr 6 do uchwaly. 

Zmiany dotyczyly przeniesien pomiedzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji 

budzetowej w wysokoki 28 782 zl, w ramach realizacji zadania wynikajqcego z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Zyciem", dotyczqcego zapewnienia realizacji zadari 

przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczn4 wiodacego o§rodka koordynacyjno 

rehabilitacyjno — opiekunczego na obszarze powiatu. 

10. Zmiany wydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjete wieloletniq prognoz4 
finansow4 przedstawia zalqcznik nr 7 do uchwaly. Zmiany dotyczyly: 
a) zmniejszenia wartoki zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gqsocin - Ciechanow na odcinku Bylice - 

Klukowo" o kwote: 	 17 860 z1 

Wartok zadania po zmiaine wynosi: 	 3 961 534 zi 

w tym: 
- dotacja z budZetu palistwa: 	 1 980 767 zl 

27 507 zi 

2 307 zl 
24 000 z1 
10 000 zl 

zadan z zakresu 

969 445 zl 

2 100 000 zi 
500 000 zl 

1 869 445 z1 

17 860 zi 



I 

- dotacja celowa z Gminy wiercze: 	 400 000 zl 

- Srodki wlasne powiatu: 	 1 580 767 zi 

b) wprowadzenie do realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji 

projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji": 	 120 000 z1 

c) wprowadzenie do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 

3403W Pultusk - Bulkowo - skOrznice - Gqsiorowo na odcinku Tasewy - 

Skorznice - Etap II (wymiana istniejacych przepustow oraz wykonanie 

zjazdow z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) w kwocie: 	 260 000 zi 

d) wprowadzenie do realizacji przez Starostwo powiatowe w Pultusku 

zadania pn. "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa 

kkulturowego Liceum Ogolnoksztalc4cego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 

roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" w wysokoki: 	75 086 zi 

e) zgodnie z przyjetq w dniu 27.11.2017 r. ustawq o zmnianie ustawy o 

podatku dochodowym od os6b fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 

od os6b prawnych oraz ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od 

niektOrych przychodOw osiqganych przez osoby fizyczne zmieniajqcq m.in. 

limit wartoki Srodkow trwalych z 3 500 zl na 10 000 zl dokonano 

przeniesienia realizacji zadania pn. "Zakup sprzctu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem" na wydatki bie4ce Starostwa Powiatowego w kwocie: 	156 000 z1 

f) dokonano zwiekszenia o kwote 368 634 zl oraz wyd1u2enia do roku 2019 realizacji przez 

Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku 

garaZowo - gospodarczego". 
Zadanie zostalo ujete w wykazie przedsiewziee do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

11. Plan dochodow, ktOre podlegajq przekazaniu do bud2etu panstwa 
zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej przedstawia 
zalqcznik nr 8 do projektu uchwaly. Zmian dokonano zgodnie z pismem 
Mazowieckiego Urzcdu Wojew6dzkiego Nr FIN-I.3111.24.8.2018. Zmiany 

• 

dotyczyly wprowadzenia planu dochodow z tytulu oplat za wydanie kart 

parkingowych (rozdzial 85321 - Zespoly do spraw orzekania o 

niepelnosprawnoSci) w kwocie: 	 6 200 zl 

A 
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