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

Uchwala zawiera: 

1. Zwiekszenie dochodow budietu powiatu o kwote: 	 932 727 zI 
w tym: 
a) zwiekszenie czcki (Awiatowej subwencji ogolnej dla powiatu pultuskiego 
w wysokoki: 	 4 890 zi 
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztow zwiazanych z wyplata odpraw emerytalnych dla zwalnianych 
nauczycieli w szkolach i placciwkach ogwiatowych albo przechodzacych na emeryture 

b) grodki przyznane z Funduszu Pracy na sfinansowanie w 2018 roku nagrOd 
specjalnych oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne pracownikOw Powiatowego 
Urzedu Pracy w wysokoki: 

c) refundacja wydatkOw poniesionych na realizacje projektu pn. "Termomodernizacja 
budynkOw u4tecznoki publicznej Powiatu Pultuskiego" (dot. budynku Zespolu Szkol 
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku oraz Specjalnego Ogrodka Szkolno-
Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku) 

d) wplywy z uslug realizowane przez Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem w wysokoki: 

56 600 z1 

57 029 z1 

120 000 zl • 

• 

e) dochody realizowane przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku w wysokoki: 
w tym: 
- wplywy z uslug 

- wplywy z pozostalych odsetek 
- wplywy z rOZnych dochodow 

f) dochody realizowane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku 

- wplywy z otrzymanej darowizny w postaci pienieznej przekazanej przez Polska 
Wytvairnie Papierow Wartokiowych S.A. w wysokoki: 
g) rozdzial 85508 - Rodziny zastepcze - grodki na pokrycie kosztow utrzymania dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastepczych, 
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatOw 
- wplywy z oplat wnoszonych przez gminy 

h) §rodki z rezerwy subwencji ogolnej 

i) grodki z budzetu Wojewodzkiego Urzedu Ochrony ZabytkOw na realizacje zadania 
pn."Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum OgOlnoksztalcacego 
im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia 
zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" 

2. Zmniejszenie dochodow budietu powiatu o kwote: 
a) rozdzial 85508 - Rodziny zastepcze - wplaty gmin dotyczace utrzymania dzieci 
w rodzinach zastepczych wnoszone na podstawie zawartych porozumien 

b) rozdzial 75622 - Udzialy powiatOw w podatkach stanowiacych dochOd budzetu 
panstwa (wplywy z podatku dochodowego od ()sob prawnych - CIT) 

c) dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 
samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupOw 
inwestycyjnych - dotyczy realizacji zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3403W Pultusk — Bulkowo — SkOrznice — Gasiorowo, na odcinku Pultusk 
ul. Mickiewicza — Lipniki Stare" 

42 732 z1 

32 000 zi 
1 192 zI 

9 540 zl 

2 500 zl 

6 334 zi 

1 561 zi 

4 773 zl 

277 423 zi 

365 219 zi 

57 823 zi 

794 zl 

21 782 zl 

35 247 zl 



Ponadto w planie dochodOw Starostwa dokonano przeniesienia dochodow dotycz4cych oplat za zajecie pasa 
drogowego w kwocie 50 715 zl z paragrafu 0940 - wplywy z rozliczeti/zwrotow z lat ubieglych na paragraf 0490 
- wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorz4du samorz4du terytorialnego na 
podstawie odrebnych ustaw oraz kwoty 7 110 zl dotycz4cej dotacji na realizacje projektow unijnych ze wzgledu 
na zinianc zrodla finansowania ze grodkOw z bud2etu Unii Europejskiej na grodki z bud2etu panstwa. 

3. Zwiekszenia wydatkow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) rozdzial 80115 - Technika - zwiekszenie planu wydatkOw bieZacych Zespolu SzkOI 

im. B. Prusa w Pultusku 
b) rozdzial 85202 - Pomoc spoleczna 

w tym: 
- zwiekszenie planu wydatkOw bie24cych Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem 

- zwiekszenie planu wydatkow bie24cych Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku 

c) rozdzial 85333 - Powiatowe urzedy pracy - zwiekszenie planu wydatkOw 
Powiatowego Urzedu Pracy (z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 kosztOw nagr6d 
specjalnych oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne pracownikOw Powiatowego 

• Urzedu Pracy) 
d) rozdzial 85406 - Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne - zwiekszenie planu wydatkOw Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Pultusku (zakup prysznica gwietlnego) 

e) rozdzial 85508 - Rodziny zastepcze - zwieszenie dotacji celowych przekazanych dla 
innych powiatOw na zadania bie24ce realizowane na podstawie porozumien (um6w) 
miedzy jednostkami samorz4du terytorialnego 

509 685 zt 

4 890 A-

440 155 z1 

397 423 zi 

42 732 zi 

56 600 zl 

2 500 zl 

5 540 zi 

I 

4. Na wnioski dyrektorOw jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesien pomiedzy poszczegolnymi 
podzialkami klasyfikacji budzetowej) na 14czn4 kwote: 691 468 zl. 

5. Dokonano zmian w planie przychodOw i rozchodOw budzetu powiatu na 2018 rok polegakcej na zmniejszeniu 
przychodOw z tytulu wolnych grodkow wynikakcych z rozliczen kredytOw i pozyczek z lat ubieglych o kwote 
365 219 zl. Na splate wczegniej zaciggnietych zobowivall z tytulu poZyczki oraz wykupu papier6w 
wartokiowych w 14cznej kwocie 3 120 000 zl przeznacza sic przychody budzetu (emisja papierOw 
wartokiwoych) w wysokoki 3 120 000 zl. Zmiany dokonano zgodnie z zal4cznikiem nr 3 do niniejszej 

6. Plan dochod6w i wydatkOw zwi4zanych z realizacja zadan z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadan 
zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 4 do uchwaly. Zmiany dotyczyly przeniesien w ramach 
poszczegolnych podzialek klasyfikacji budzetowej w l4cznej kwocie: 51 547 zl (w tym: rozdzial 75411 - 
Komendy powiatowe Patistwowej Strazy Pozarnej - 30 683 zl, rozdzial 71015 - Nadzor budowlany -
89 zl, rozdzial 85203 - 0§rodki wsparcia - 17 071 A, rozdzial 85321 - Zespoly do spraw orzekania 
o niepelnosprawnoki - 3 704 zl. 

7. Dochody i wydatki zwi4zane z realizack zadati wykonywanych na mocy porozumien z organami 
administracji rz4dowej przedstawia zakcznik nr 5 do uchwaly. Zmiana jakiej dokonano dotyczyla przeniesienia 
kwoty 2 000 zl w ramach poszczegOlnych podzialek klasyfikacji budzetowej w rozdziale 80195 - Pozostala 
dzialalnok, dotyczy zadania pn. "Realizacja zadati dotycz4cych pelnienia przez Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczn4 w Pultusku funkcji wiod4cego oArodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekunczego na 
obszarze powiatu pultuskiego". 

8. Plan dochodOw i wydatkOw zwivanych z realizacj4 zadati realizowanych w drodze umOw lub porozumien 
miedzy jednostkami samorz4du terytorialnego przedstawia zakcznik nr 6 do uchwaly. 



• 

• 

Zmiany dotyczyly: 

- zmniejszenie lacznych nakladOw finansowych na realizacjie zadania pn. "Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka nr 618 - GrabOwiec i drogi 
powiatowej nr 3432 na odcinku GrabOwiec - Zatory" o kwote: 	 2 785 A- 
- zwiekszenie dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieZace realizowane na 
podstawie porozumien (umOw) migdzy jednostkami samorzadu terytorialnego o kwote: 	 1 561 zl 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztow utrzymania dzieci w rodzinach zastepczych 
- zwiekszenia dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieZace 
realizowane na podstawie porozumien (unkow) miedzy jednostkami samorzadu 
terytorialnego o kwote: 	 5 540 zi 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztOw utrzymania dzieci w rodzinach zastepczych 
- zmniejszenie dotacji celowej z budzetu WojewOdztwa Mazowieckiego na realizacje 
zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — 
Gasiorowo, na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare". 	 37 092 zi 

9. Plan dochodOw rachunku dochodOw oraz wydatkOw nimi finansowanych przedstawia zalacznik nr 7 do 
uchwaly. 
Zmiany dotyczyly: 
- zmniejszenia planu dochodOw i wydatkOw Specjalnego Ogrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karlowicz 
w Pultusku o kwote: 25 900 zl (w tym: dochody z najmu i dzierZawy skladnikOw majatkowych JST lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansOw publicznych oraz innych umOw o podobnym charakterze - 5 000 A; 
wplywy z uslug - 2 000 zl; wplywy z pozostalych odsetek - 900 zl). 
- zmniejszenie planu dochodOw i wydatkow Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pultusku o kwote: 
3 500 zl (wplywy z uslug). 

10. Zmiany wydatkOw na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjcte wieloletnia prognoza finansowa 
przedstawia zalacznik nr 8 do uchwaly. 
Zmiany dotyczyly: 

a) zmniejszenia wartoki zrealizowanych zadati: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk - Bulkowo - SkOrznice - Gasiorowo 
na odcinku T4sewy - SkOrznice - Etap II (wymiana istniejacych przepustOw oraz 
wykonanie zjazdow z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) o kwote: 	 494 zl 
Wartoge zadania po zmianie wynosi: 	 259 506 zl 
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka nr 618 - 
Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabowiec - Zatory o kwote: 	 2 785 zl 
Wartoge zadania po zmianie wynosi: 	 5 802 993 zl 
- Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji o kwote: 	 14 098 zi 
Wartok zadania po zmianie wynosi: 	 205 324 zl 
b) zmiany finansowania zadania "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum 
OgOlnoksztalcacego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia 
zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" polegajace na zwiekszeniu o kwote 365 219 zl grodkOw 
pochodzacych z budzetu Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow. 
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