
Zalqcznik do 

Uchwaly nr 5-4  01 ao 1 /4A" 
Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	. 

Autopoprawka Zarz4du Powiatu do projektu uchwaly budietowej na rok 2018 

1. Wprowadzenie do realizacji zadania dotycz4cego pelnienia przez Poradnic Psychologiczno 

• — Pedagogiczn4 w Pultusku funkcji wiod4cego osrodka koordynacyjno — rehabilitacyjno —

opiekunczego na obszarze powiatu pultuskiego w wysokoici 46 800 

Uzasadnienie: 

Na podstawie porozumienia Nr MEN/2017/DWK/1678 zawartego w dniu 27 listopada 

2017 r. pomiedzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Pultuskim w latach 2017 — 2021 na 

obszarze powiatu bedq realizowane zadania vvynikajqce z programu kompleksowego wsparcia dla 

rodzin „Za Zyciem", dotyczqce zapewnienia realizacji zadaii wiodqcego o§rodka koordynacyjno —

rehabilitacyjno — opiekunczego na obszarze powiatu. 

Zgodnie z zarzqdzeniem Nr 41/2017 Starosty Pultuskiego z dnia 12 wrze§nia 2017 r. 

w sprawie wskazania placowki pelniqcej funkcje wiodqcego o§rodka koordynacyjno —

rehabilitacyjno — opiekunczego zadanie bcdzie realizowane przez Poradnic Psychologiczno 

Pedagogicznq w Pultusku. 

Lqczne naklady na realizacje zadania wynoszq 239 160 z1, w tym: 

• rok 2017 — 20 760 z1, 

• rok 2018 — 46 800 z1, 

• rok 2019 — 46 800 z1, 

• rok 2020 — 62 400 z1, 

• rok 2021 — 62 400 zl. 

Na realizacje zadan w poszczegolnych latach dla Powiatu Pultuskiego zostala przyznana 

dotacja celowa z budzetu panstwa wlqcznej wysokoki 239 160 zl. 

Wprowadzona zmiana nie powoduje zaangaZowania dodatkowych Srodkow wiasnych powiatu. 



Zmiany wprowadzone zostana w nastepujacych zalacznikach do projektu uchwaly budzetowej 

na rok 2018: 

• zalqcznik nr 1 — Dochody budzetu powiatu, 

• zalqcznik nr 2 — Wydatki budzetu powiatu, 

• zalqcznik nr 5 — Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan wykonywanych na mocy 

porozumien z organami administracji rzqdowej. 

Projekt planu dochodow na 2018 po zmianie wynosil bedzie 81 796 626 zl, w tym: 

• dochody bie4ce — 70 737 758 zl (zwiekszenie o kwote 46 800 z1), 

• dochody majqtkowe — 11 058 868 

Projekt planu wydatkow na 2018 po zmianie wynosil bedzie 89 276 626 zl, w tym: 

• wydatki bieZqce — 64 547 122 zl (zwickszenie o kwotc 46 800 z1), 

• wydatki majqtkowe — 24 729 504 zl. 

Podpisy czionkow Zarzg 	owiatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Jo2wiak  	

3. Halina Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 	 

5. Krzysztof Piefikos 
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