
Zalqcznik nr 1 do 

Uchwaly Nr .6584D /37' 

Zarzadu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	).2-20-i,  co, .2_,.-}48 

Sprawozdanie z wykonania budietu 

powiatu pultuskiego za rok 2017 

wraz z objainieniami 

I. Bud2et powiatu pultuskiego na 2017 r. 

BudZet powiatu pultuskiego na 2017 r. zostal uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 28 grudnia 2016 r. Uchwaly Nr XXV/148/2016. 

Uchwala budzetowa okreglala: 

1. Dochody budZetu powiatu pultuskiego w wysokoki: 	 66 836 572 zi 

w tym: 

a) dochody bie4ce: 	 64 362 015 zl 

w tym: 

z tytulu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacje 

zadari finansowanych z udzialem §rodkow, o ktOrych mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 	 768 642 z1 

b) dochody majqtkowe 	 2 474 557 zi 

w tym: 

— z tytulu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje 

zadati finansowanych z udzialem §rodkow, o ktorych mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 

2. Wydatki bud2etu powiatu pultuskiego w wysokoki: 

w tym: 

a) wydatki bie4ce: 

z tego: 

• wydatki jednostek bud2etowych 

586 703 zl 

63 966 572 zi 

59 568 182 z1 

53 665 093 zl 
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z tego: 

— wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 	 38 554 746 zi 

— wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 	 15 110 347 z1 

• dotacje na zadania bieZqce 	 1 714 274 zi 

• swiadczenia na rzecz °sob fizycznych 	 1 788 345 zl 

• wydatki na programy finansowane z udzialem §rodkow, o ktOrych 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 	 817 665 zl 

• obsluga dlugu 	 1 582 805 zi 

b) wydatki majqtkowe: 	 4 398 390 zi 

z tego: 

• inwestycje i zakupy inwestycyjne 	 4 398 390 zi 

w tym: 

na programy finansowane z udzialem §rodkOw, o kt6rych mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 	 1 019 950 zi 

3. Przychody budZetu powiatu w wysokoki: 	 0 zi 

4. Rozchody budZetu powiatu w wysokoki: 	 2 870 000 zi 

w tym: 

• splata po2yczki z WRAIGW 	 60 000 zl 

• wykup papierow wartokiowych 	 2 810 000 zl 

5. W ramach wydatk6w budzetowych okre§lono nastepuj4ce rezerwy: 

• rezerwa ogolna w kwocie: 	 100 000 zl 

• rezerwa celowa w kwocie: 	 2 497 803 z1 

w tym na: 

zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 

wychowawczej w szkolach ponadgimnazjalnych i placOwkach 

wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieZqce, w tym 

regulacje wynagrodzen nauczycieli poszczegOlnych stopni awansu 

zawodowego w wysokoki: 	 1 666 601 z1 

zadania z zakresu pomocy spolecznej w wysokoki: 	 729 000 zi 

zarzqdzanie kryzysowe w wysokoki: 	 102 202 zi 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydala pozytywne opinie (art. 230 ust. 4 

— 5, art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. 
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z 2017, poz 2077 t.j.): 

• o przedloZonym przez Zarzqd Powiatu w Pultusku projekcie uchwaly bud2etowej na 

2017 r. (Uchwala Nr Ci.354.2016 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r.), 

• o prawidlowoki planowanej kwoty dlugu (Uchwala Nr Ci.46.2017 Skladu 

Orzekajjcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 

2017 r.). 

II. Zmiany budietu powiatu pultuskiego w 2017 r. 

411 	1. Zwiekszenia planu dochodow powiatu pultuskiego w 2017 r. dotyczyly: 

• dotacji celowych otrzymanych z budZetu panstwa na realizacje zadan 

z zakresu administracji rzqdowej w lqcznej kwocie: 	 2 927 611 zl 

w tym na finansowanie: 

- bieZqcej dzialalnoki Srodowiskowego Domu Samopomocy 

w Pultusku: 	 94 740 zl 

- zakupu wyposa2enia dla Srodowiskowego Domu Samopomocy: 	100 000 zi 

- zadan w zwiqzku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za Zyciem": 	 9 776 zi 

— wyplaty dodatku w wysokoki 250 zl miesiecznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy, 

realizujqcego prace socjalnq w srodowisku w roku 2017: 	 1 591 zi 

— bie24cej dzialalnoki Komendy Powiatowej Panstwowej Stray 

Pozarnej w Pultusku: 	 290 745 zl 

— bie2qcej dzialalnoki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Pultusku: 	 31 113 zi 

pomocy dla repatriantow i ich rodzin: 	 1 464 976 zi 

- przebudowy budynku dla potrzeb Srodowiskowego Domu 

Samopomocy: 	 800 000 zi 

— zakupu podrecznikow i materialow edukacyjnych dla Specjalnego 

0§rodka Szkolno — Wychowawczego w Pultusku: 	 18 238 zl 

— prac 	powiatowego 	zespolu 	do 	spraw 	orzekania 
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o niepelnosprawnoki: 	 37 597 zi 

zadania obejmujqcego szkolenia z zakresu obrony cywilnej: 	 810 zl 

wyplaty §wiadczenia pieniebiego na czegciowe pokrycie kosztow 

zagospodarowania i bieZqcego utrzymania w Rzeczypospolitej 

Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlajqcych sic w Polsce: 	12 600 zl 

realizacje dodatku wychowawczego (pomoc palistwa w wychowaniu 

dzieci -„500+"): 	 62 319 z1 

dzialati zwiqzanych z usuwaniem skutkOw klesk Zywiolowych: 	 3 106 z1 

• dotacji celowej z bud2etu patistwa na zadania bieZqce realizowane 

przez powiat na podstawie porozumien z organami administracji 

rzqdowej w lqcznej kwocie: 	 85 888 z1 

z przeznaczeniem na: 

— wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 

spolecznej pod tytulem „Bardziej sprawni, bardziej aktywni" w 

ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Spolecznej pn. „Oparcie spoleczne dla ()sob z zaburzeniami 

psychicznymi" 	 65 128 z1 

realizacje zadan wiodqcego o§rodka koordynacyjno — rehabilitacyj no 

— opiekwiczego na obszarze powiatu pultuskiego: 	 20 760 z1 

• dotacji celowej na realizacje zadari wlasnych powiatu 

w lqcznej kwocie: 	 515 747 z1 

z przeznaczeniem na: 

zatrudnienie koordynatorow rodzinnej pieczy zastepczej w ramach 

realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastepczej na rok 2017 	 41 458 zl 

dofinansowanie bieZqcej dzialalno§ci dornow pomocy spolecznej 	450 000 zi 

wyposazenie gabinetow profilaktyki zdrowotnej w sprzct i aparature 

medycznq: 	 24 289 zi 

• dotacji celowych w ramach programow finansowanych z udzialem 

§rodkow europejskich w lqcznej kwocie: 	 4 821 584 zl 

w tym: 

realizacja projektu pn. „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa 

edukacyjno — zawodowego w powiecie pultuskim": 	 224 785 zl 
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- realizacja projektu pn. „Ju2 dzi§ pracujemy na lepsze jutro": 
	

36 769 zl 

- realizacja projektu pn. „MyM kreatywnie. Dzialaj aktywnie. Program 

podnoszenia efektywnoki ksztalcenia i rozwoju spoleczno — 

zawodowego uczniow z niepelnosprawnokiq intelektualnq oraz 

z niepelnosprawnokiami sprzeZonymi; Podnoszenie kompetencji 

pedagogicznych nauczycieli Specjalnego 0§rodka Szkolno — 

Wychowawczego im. Anny Karlowicz w Pultusku": 
	 85 246 z1 

- realizacja projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi 

w Pultusku": 	 127 994 zl 

— realizacja projektu pn. „StaZ i praktyka atutem przyszlego 

pracownika": 	 196 519 zl 

- realizacja projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki": 	 48 130 zl 

— realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynkow uZytecznoki 

Publicznej Powiatu Pultuskiego": 	 2 946 863 z1 

- realizacja zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 

4407W Jegiel — Porzqdzie — Obryte — Pultusk na odcinku Psary — 

Obryte" (refundacja wydatk6w poniesionych w roku 2016): 	 498 790 zl 

- realizacja zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunkow 

komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowe 

ciqgu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie 

ciechanowskim": 	 656 488 zl 

• dotacji celowych otrzymanych z powiatOw na realizacje zadan 

bie2qcych realizowanych na podstawie porozumien (umow) miedzy 

jednostkami samorzqdu terytorialnego, dotyczqcych utrzymania 

dzieci w rodzinach zastepczych na terenie powiatu pultuskiego 
	28 095 zl 

w kwocie: 

• dotacji ze §rodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali 

gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcqcym im. P. Skargi 

w Pultusku" w wysokoki: 	 2 000 000 z1 

• dotacji celowej z tytulu pomocy finansowej z Gminy Winnica na 

realizacje zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W 

Winnica — Pokrzywnica na odcinku Winnica — Domoslaw" 
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w kwocie: 	 188 890 z1 

• dotacji ze srodkow zwiqzanych z wy14czeniem z produkcji gruntOw 

rolnych w lqcznej kwocie: 	 30 545 zl 

z przeznaczeniem na: 

realizacje zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem" 	 4 545 zi 

realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W 

Winnica — Pokrzywnica na odcinku Winnica — Domoslaw: 	 26 000 z1 

• §rodkOw z rezerwy subwencji ogOlnej z przeznaczeniem na 

dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa mostu przez 

rzeke Przewodowke w miejscowoki Bialowieza wraz z rozbudowq 

drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pultusk — Trzciniec — 

Gokiejewo" w kwocie: 	 959 700 z1 

• §rodkow z subwencji ogOlnej na uzupelnienie dochodow powiatu 

w kwocie: 	 185 278 z1 

• §rodkow z rezerwy czeki ogwiatowej subwencji ogolnej 

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztow zwiqzanych z wyplatq 

odpraw dla nauczycieli w wysokoki: 	 34 954 zl 

• §rodkow z Funduszu Pracy w lqcznej kwocie: 	 73 100 zl 

z przeznaczeniem na: 

finansowanie w 2017 roku kosztOw wynagrodzen oraz skladek na 

ubezpieczenia spoleczne pracownikOw Powiatowego Urzedu Pracy 

w Pultusku pelniqcych funkcje doradc6w klienta: 	 300 z1 

finansowanie w 2017 r. kosztow nagrod specjalnych oraz skladek na 

ubezpieczenie spoleczne pracownikow Powiatowego Urzedu Pracy 

w Pultusku: 	 72 800 zl 

• wplywow z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych w 1qcznej kwocie: 	384 584 zi 

w tym zwrot podatku VAT od wydatkow inwestycyjnych dotyczqcych 

remontu obiektow przy ul. Marii Sklodowskiej — Curie: 	 384 000 zl 

• dochod6w jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzanych 

z realizacjq zadati z zakresu administracji rzqdowej oraz innych 

zadali zleconych ustawami w kwocie: 	 24 716 z1 

• §rodkow z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 
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dofinansowanie zadan bie24cych dotyczqcych doplat do ziemi rolnej 

w vvysoko§ci: 	 4 933 zi 

• wplywOw z tytulu zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze 

Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom" w ramach realizacji zadania 

publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej 

w 2016 r w Powiecie Pultuskim" w kwocie: 
	 121 zl 

• wplywOw z tytulu zwrotu koszt6w upomnien w kcznej wysokoki: 
	174 zl 

• wplywow z pozostalych odsetek od §rodkow zgromadzonych na 

rachunkach bankowych w lqcznej kwocie: 
	

38 936 zi 

w tym: 

— Zespol Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku: 

— Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach: 

— Specjalny 0§rodek Szkolno — Wychowawczy w Pultusku: 

— Starostwo Powiatowe w Pultusku: 

— Zarzqd Dr6g Powiatowych w Pultusku: 

— Komenda Powiatowa Pafistwowej Stra2y Po2arnej w Pultusku: 

— Zespol Szkol im. B. Prusa w Pultusku: 

— Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku: 

— Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku: 

— Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku: 

— Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku: 

— Liceum Ogolnoksztalcqce im. P. Skargi w Pultusku: 

— Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku: 

• wplywow z uslug w lqcznej kwocie: 

w tym: 

- Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach: 

Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem: 

• wplywow z ro2nych dochod6w (refundacja z powiatowego urzedu 

Pracy z tytulu prac interwencyjnych i robot publicznych, refundacja 

z ZUS kosztOw pogrzebu mieszkalicow domu pomocy spolecznej, 

sprzeda2 ziomu, refakturowanie dotyczqce zuZycia mediow, zwrot 

z Okregowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materialOw 

800 z1 

900 z1 

600 zi 

29 863 z1 

270 zi 

1 794 z1 

800 zi 

120 zi 

1 669 zi 

65 z1 

1 450 z1 

385 zi 

220 zi 

1 272 000 zi 

607 000 z1 

665 000 zi 
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niezbednych do przeprowadzenia cze§ci praktycznej egzaminOw 	483 697 zi 

potwierdzajqcych kwalifikacje) w lqcznej kwocie: 

w tym: 

Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem: 	 90 337 z1 

Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach: 	 172 890 zi 

Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku: 	 162 700 zl 

Specjalny Okodek Szkolno — Wychowawczy w Pultusku: 	 16 007 z1 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku: 	 51 zi 

Poradnia Psychologiczno — Pedagogicza w Pultusku: 	 162 z1 

— Starostwo Powiatowe w Pultusku: 	 40 507 z1 

Zarzqd DrOg Powiatowych w Pultusku: 	 191 z1 

ZespOl Szkol im. B. Prusa w Pultusku: 	 852 z1 

• wplywow z oplat za trwaly zarzqd, uZytkowanie i stu2ebnoki 

w kwocie: 	 1 601 z1 

• wplywOw z tytulu kar i odszkodowan wynikajqcych z umow 

w kwocie: 	 6 090 z1 

• wplywOw z rOZnych oplat (oplaty dotyczqce umieszczenia dzieci 

w rodzinach zastepczych, oplaty i kary za korzystanie ze §rodowiska, 

oplaty za wyZywienie wychowankow Specjalnego Okodka Szkolno 

— Wychowawczego) w lqcznej kwocie: 	 29 461 zi 

• wplywOw z wplat od jednostek samorzadu terytorialnego 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztow dotyczqcych utrzymania 

dzieci w rodzinach zastepczych na terenie powiatu pultuskiego: 	1 343 z1 

• wplywOw z najmu i dzier2avvy skladnikow majqtkowych w lqcznej 

kwocie: 	 15 619 z1 

w tym: 

— Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach: 	 13 750 zl 

— Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 	 1 869 zl 

• wplywow z tytulu oplat za usuniecie i przechowywanie pojazd6w 

oraz za umieszczenie urzqdzeti niezwi4zanych z funkcjonowaniem 

drogi w pasie drogowym drOg powiatowych powiatu pultuskiego 

w wysokoki: 	 7 205 zl 

• wplywow z oplat za koncesje i licencje w kwocie: 	 970 zl 
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• wplywow z tytulu oplat za wydawanie §wiadectw, dyplomOw, 

zagwiadczen, certyfikatow i ich duplikatow w kwocie: 	 1 665 zl 

w tym: 

— Liceum Ogolnoksztalcqce im. P. Skargi w Pultusku: 	 150 zl 

— ZespOl SzkOl Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku: 	 700 z1 

- Zespol Szkol im. B. Prusa w Pultusku: 	 815 z1 

Planowane dochody budzetu powiatu pultuskiego w 2017 r. zwiekszono lacznie 

o 14 124 507 zi w stosunku do pierwotnej wersji budzetu. 

2. Zmniejszenia planu dochodow budietu powiatu pultuskiego w 2017 r. dotyczyly: 

• dotacji celowych otrzymanych z budzetu panstwa na realizacje zadan 

z zakresu administracji rzqdowej w lqcznej kwocie: 	 198 461 zl 

z przeznaczeniem na: 

— oplacenie skladek na ubezpieczenia zdrowotne oraz Swiadczenia dla 

osob nieobjetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 	 194 574 zi 

— realizacje dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczaltowanej 

kwoty stanowiqcych pomoc panstwa w wychowaniu dzieci: 	 300 zi 

— przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.: 	991 zl 

— prace 	powiatowego 	zespolu do 	spraw orzekania 

o niepelnosprawno§ci: 	 2 596 zi 

• dotacji celowej z budzetu panstwa na realizacje zadan wlasnych 

powiatu z przeznaczeniem na bie2qcq dzialalno§6 dom6w pomocy 

spolecznej w kwocie: 	 14 zi 

• dotacji ze §rodkow zwiqzanych z wylqczeniem z produkcji grunt6w 

rolnych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3412W Winnica — Pokrzywnica na odcinku Winnica — Domoslaw" 

w kwocie: 	 50 000 zl 

• dotacji celowych z tytulu pomocy finansowej z gmin w lacznej 

kwocie: 	 341 082 zl 

w tym: 

— realizacja zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzeke Przewodowke 

w miejscowoki Bialowie2a wraz z rozbudowq drogi powiatowej Nr 
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3431W realizacji Pultusk — Trzciniec — GoSciejewo" (Gmina 

Pultusk): 	 193 875 zi 

realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania 

i alarmowania Powiatu Pultuskiego" (Gmina Pultusk — 101 413 zl, 

Gmina Obryte i Gmina Pokrzywnica po 22 897 z1): 	 147 207 zl 

• dotacji celowych w ramach programOw finansowanych z udzialem 

§rodkOw europejskich w lqcznej kwocie: 	 1 228 091 zl 

z przeznaczeniem na: 

— realizacje zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunkow 

komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowe 

ciqgu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie 

ciechanowskim" (zadanie bedzie realizowane przez Lidera — °mine 

Pultusk, ktora otrzyma dotacje): 	 656 488 zl 

realizacje projektu pn. „Termomodernizacja budynkOw uZytecznoki 

Publicznej Powiatu Pultuskiego": 	 102 432 zi 

realizacje projektu pn. „Ju2 dzi§ pracujemy na lepsze jutro" §rodki 

przeniesione na rok 2018): 	 30 938 zl 

realizacje projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania 

i alarmowania Powiatu Pultuskiego": 	 438 233 zi 

• kwoty subwencji ogolnej z budZetu palistwa dla powiatu na rok 2017 

(czek o§wiatowa) zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansow 

NR ST8.4750.2.2017 w kwocie: 	 1 339 561 zi 

• wplywOw z tytulu udzialu powiatu w podatku dochodowym od os6b 

fizycznych (PIT) w kwocie: 	 3 618 zi 

• wplywow z tytulu udzialu powiatu w podatku dochodowym od osob 

prawnych (CIT) w wysokoki: 	 5 199 zl 

• dochod6w jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzanych 

z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych 

zadan zleconych odrebnymi ustawami (wydawanie kart 

parkingowych) w wysokoki: 	 380 z1 

• wplywow z tytulu sprzedaZy zabudowanej nieruchomoki, 

stanowiqcej wlasno§e Powiatu Pultuskiego poioZonej w obrebie 10 

miasta Pultuska w wysokoki: 	 976 170 zi 
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• wplywow z ro2nych dochodOw w lqcznej kwocie: 	 2 442 zl 

w tym: 

— Zespol Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku: 	 1 712 zl 

— Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku: 	 630 z1 

— Liceum Ogolnoksztalcqce im. P. Skargi w Pultusku: 	 100 zi 

• wplywow z ro2nych oplat (m.in. karty wedkarskie, dzienniki 

budowy, wypisy i wyrysy z rejestru gruntow) w wysokoki: 	 33 438 z1 

• wplywOw z najmu i dzierzawy skladnikOw majqtkowych Poradni 

Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku: 	 329 zi 

• wplywow z uslug Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku (odplatno§e 

mieszkancOw za pobyt w domu pomocy spolecznej) w wysokoki: 	76 650 zi 

Planowane dochody budZetu powiatu pultuskiego w 2017 r. zmniejszono lqcznie 

o 4 255 435 zi w stosunku do pierwotnej wersji bud2etu. 

Ponadto dokonano nastcpujqcych zmian: 

- w zwiqzku z wejkiem w Zycie Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 

22 grudnia 2016 r. zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie szczegOlowej 

klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz §rodkow 

pochodzqcych ze 2rOdel zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji dochodOw 

w kwocie 1 150 z1 pomigdzy § 0690 (wplywy z ro±nych oplat) a § 0610 (wplywy z oplat 

egzaminacyjnych oraz oplat za wydawanie gwiadectw, dyplomow, zagwiadczen, certyfikatow i ich 

duplikatow); 

- dokonano zmiany klasyfikacji budZetowej polegajqcej na przeniesieniu z rozdzialu 

85395 — Pozostala dzialalnok do rozdzialu 85295 — Pozostala dzialalno§a kwoty 

265 804 zi z tytulu dotacji celowej w ramach programow finansowanych z udzialem 

§rodkow europejskich na realizacjc projektu pn. „JuZ dzi§ pracujemy na lepsze jutro"; 

- dokonano zmiany klasyfikacji bud2etowej dochodow w ramach rozdzialu 75020 — 

Starostwa powiatowe w kwocie 898 412 zi. Zmiana polegala na przeniesieniu 

z § 0970 (wplywy z ro±nych dochodow) do § 0940 (wplywy z rozliczeh/zwrotow z lat ubieglych); 

- w ramach rozdzialu 80130 - Szkoly zawodowe dokonano przeniesien pomicdzy 

podzialkami klasyfikacji bud2etowej w lqcznej kwocie 696 zl. Zmiana polegala na 

przeniesieniu z § 0970 (wplywy z ro±nych dochodow) do § 0610 (wplywy z oplat 
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egzaminacyjnych oraz oplat za wydawanie gwiadectw, dyplomOw, zawiadczeri, certyfikatow i ich 

duplikatow) kwoty 400 zl oraz do § 0940 (wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych) kwoty 

296 zl; 

w ramach realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynkOw uZytecznoki 

publicznej Powiatu Pultuskiego" dokonano zmian polegajqcych na przeniesieniu 

kwoty 80 243 zl z rozdzialu 80195 — Pozostala dzialalnok §6257 (dotacje celowe 

w ramach programow finansowanych z udzialem grodkow europejskich oraz Srodkow, o ktorych mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoki w ramach bucketu ,s(rodkow europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego) do rozdzialu 85495 — Pozostala 

dzialalnok §6257 (dotacje celowe w ramach program,* finansowanych z udzialem Srodkow 

europejskich oraz scrodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoki w ramach 

budtetu grodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego); 

dokonano przeniesien pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji 

budZetowej (rozdzial 80195 - Pozostala dzialalnok) dotyczqcych dotacji celowych 

w ramach programow finansowanych z udzialem §rodkow europejskich. Zmiana 

w wysokoki 5 711 zl dotyczyla Zrodla finansowania (zmiana czwartej cyfry 

paragrafu klasyfikacji budZetowej) w ramach realizacji projekt6w pn. „StaZ 

i praktyka atutem przyszlego pracownika" oraz „TIK w nauczaniu matematyki"; 

w ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynkOw uZytecznoki 

publicznej Powiatu Pultuskiego" dokonano przeniesienia kwoty 1 436 655 z1 

z rozdzialu 85495 - Pozostala dzialalnoge § 6257 (dotacje celowe w ramach program* 

finansowanych z udzialem grodkow europejskich oraz scrodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 

lit. a i b ustawy, lub platnaki w ramach budtetu grodkow europejskich), realizowanych przez 

jednostki samorzqdu terytorialnego do rozdzialu 80195 - Pozostala dzialalno§a 

§ 6257 (dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem grodkow europejskich oraz 

scrodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnokiw ramach budZetu s'rodkow 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego); 

w ramach realizacji projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pultusku" 

dokonano zmian dotyczqcych ZrOdla finansowania (czwarta cyfra paragrafu) -

w ramach rozdzialu 80195 - Pozostala dzialalnok dokonano przeniesienia kwoty 

3 464 z1 z § 2059 (dotacje celowe w ramach program6w finansowanych . z udzialem irodkow 

europejskich oraz s'rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnoki w ramach 

bud±etu grodkOw europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego) do § 2057 

(dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem scrodkow europejskich oraz grodkow, 

o ktOrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnos'ci w ramach budzetu grodkOw 
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europejskich, realizowanych przez jednostki samorzgdu terytorialnego). 

Ogolem planowane dochody budzetu powiatu pultuskiego w 2017 r. zostaly zwickszone 

o kwote 9 869 072 zi w stosunku do pierwotnej wersji budzetu. 

3. Zwigkszenia planu wydatkow budietu powiatu pultuskiego w 2017 r. dotyczyly: 

• wydatkow wynikajqcych ze zwiekszenia §rodkow otrzymanych 

przez powiat w ramach dotacji celowych z budzetu palistwa na 

realizacje zadan z zakresu administracji rzqdowej, odpowiednich 

zmian dokonano w planach finansowych jednostek realizujqcych to 

zadania w lqcznej kwocie: 	 2 927 611 zl 

w tym na zadania z zakresu: 

- bie4cej dzialalnoki Komendy Powiatowej Palistwowej Stray 

Po2amej: 	 290 745 zl 

- bie4cej dzialalnoki Srodowiskowego Domu Samopomocy 

w Pultusku: 	 94 740 zl 

— zakupu wyposa2enia dla Srodowiskowego Domu Samopomocy: 	100 000 z1 

- finansowania zadari Srodowiskowego Domu Samopomocy 

w Pultusku w zwiqzku z programem kompleksowego wsparcia dla 

rodzin „Za Zyciem": 	 9 776 zl 

- wyplaty dodatku w wysokoki 250 z1 miesiecznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy, 

realizujqcego prace socjalnq w §rodowisku w roku 2017: 	 1 591 zl 

- bie4cej dzialalno§ci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Pultusku: 	 31 113 z1 

— pomocy dla repatriant6w i ich rodzin: 	 1 464 976 z1 

— realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „A" 

Starostwa Powiatowego w Pultusku wraz ze zmian sposobu 

u4tkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy": 	 800 000 z1 

- zakupu podrecznikow i materialow edukacyjnych dla potrzeb 

Specjalnego 0§rodka Szkolno — Wychowawczego w Pultusku: 	18 238 z1 

— prac 	powiatowego 	zespolu 	do 	spraw 	orzekania 
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o niepelnosprawnoki: 	 37 597 zi 

finansowania zadania obejmujgeego szkolenia z zakresu obrony 

cywilnej: 	 810 z1 

wyplaty swiadczenia pienicZnego na czckiowe pokrycie kosztow 

zagospodarowania i bie4cego utrzymania w Rzeczypospolitej 

Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlajacych sic w Polsce: 	12 600 zl 

realizacji dodatku wychowawczego (pomoc paiistwa w wychowaniu 

dzieci): 	 62 319 zi 

realizacji zadaii zwigzanych z usuwaniem skutkOw klesk 

zywiolowych: 	 3 106 zl 

• wydatkow wynikajwych z dotacji celowej z budzetu paristwa na 

realizacjc bieZacych zadali wlasnych powiatu w lqcznej kwocie: 	515 747 zi 

w tym: 

zatrudnienie koordynatorow rodzinnej pieczy zastepczej w ramach 

realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastcpczej na rok 2017 w wysokoki: 	 41 458 zl 

dofinansowanie bie2acej dziatalnoki domOw pomocy spolecznej 	450 000 zl 

wyposa2enie gabinet6w profilaktyki zdrowotnej w sprzet i aparaturc 

medyczna: 	 24 289 zl 

• wydatkow wynikajacych z dotacji celowej z budZetu palistwa na 

zadania bie4ce realizowane przez powiat na podstawie porozumien 

z organami administracji rzgdowej w lqcznej kwocie: 	 85 888 z1 

z przeznaczeniem na: 

realizacje przez Starostwo Powiatowe w Pultusku zadania 

publicznego z zakresu pomocy spolecznej pod tytulem „Bardziej 

sprawni, bardziej aktywni" w ramach programu realizowanego przez 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej pn. „Oparcie spoleczne 

dla osob z zaburzeniami psychicznymi": 	 65 128 zi 

realizacjc przez Poradnie Psychologiczno — Pedagogiczna 

w Pultusku zadati wiodqcego o§rodka koordynacyjno 

rehabilitacyjno — opiekuliczego w Powiecie Pultuskim: 	 20 760 zl 

• wydatkow na realizacjc programow finansowanych z udzialem 

§rodkOw europejskich w lqcznej kwocie: 	 5 381 672 zi 
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w tym: 

- realizacja projektu pn. „Kreator Kariery" — rozw6j doradztwa 

edukacyjno — zawodowego w powiecie pultuskim" 	 242 785 zi  

- realizacja projektu pn. „JuZ dzi§ pracujemy na lepsze jutro": 	 36 769 zi 

- realizacja projektu pn. „My0 kreatywnie. Dzialaj aktywnie. Program 

podnoszenia efektywnoki ksztalcenia i rozwoju spoleczno —

zawodowego uczniOw z niepelnosprawnokiq intelektualnq oraz 

z niepelnosprawnokiami sprze2onymi; Podnoszenie kompetencji 

pedagogicznych nauczycieli Specjalnego 0§rodka Szkolno 

Wychowawczego im. Anny Karlowicz w Pultusku": 	 85 246 zl 

- realizacjc projektu pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi 

w Pultusku": 	 127 994 zl 

— realizacje projektu pn. „StaZ i praktyka atutem przyszlego 

pracownika": 	 196 519 zi 

- realizacje projektu „TIK w nauczaniu matematyki": 	 48 130 zi 

— realizacjc projektu pn. „Termomodemizacj a budynk6w uZytecznoki 

Publicznej Powiatu Pultuskiego": 	 3 686 537 zi 

- realizacje zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunkOw 

komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowe 

ciqgu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie 

ciechanowskim": 	 957 692 zl 

• wydatkow ze §rodkow Funduszu Pracy w lqcznej kwocie: 	 73 100 zi 

z przeznaczeniem na: 

— finansowanie w 2017 r. kosztow nagrod specjalnych oraz skladek na 

ubezpieczenie spoleczne pracownikOw Powiatowego Urzedu Pracy: 	72 800 zi 

- finansowanie w 2017 roku kosztow wynagrodzeti oraz skladek na 

ubezpieczenia spoleczne pracownikow Powiatowego Urzedu Pracy 

w Pultusku pelniqcych funkcje doradcow klienta: 	 300 zi 

• wydatkOw majqtkowych ze §rodkow zwiqzanych z vvylqczeniem 

z produkcji gruntow rolnych na realizacje zadania pn. „Zakup 

zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem" w kwocie: 	4 545 zi 

• vvydatkow Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku 

w lqcznej kwocie: 	 42 947 zl 
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z przeznaczeniem na: 

realizacje zadati statutowych 	 12 000 zl 

realizacje zadan dotyczqcych pokrycia kosztow zwiqzanych 

z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastepczych: 	 30 947 zl 

• wydatkOw Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku z przeznaczeniem 

na realizacje zadan statutowych w kwocie: 	 208 242 zl 

• wydatk6w Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem z przeznaczeniem 

na realizacje zadan bie24cych w kwocie: 	 905 337 zl 

• wydatk6w Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach z przeznaczeniem 

na realizacje zadan bieZqcych: 	 799 473 z1 

• wydatk6w Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku z przeznaczeniem 

na realizacje wydatkow bie24cych w wysokoki: 	 140 000 zl 

• wydatkow Specjalnego Wrodka Szkolno — Wychowawczego 

w Pultusku w lqcznej kwocie: 	 31 607 zi 

z przeznaczeniem na: 

— realizacje zadan bie4cych 	 15 507 zi 

wynagrodzenia osobowe pracownikow 	 16 100 z1 

• wydatkow Zespolu Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 

w Pultusku z przeznaczeniem na realizacje zadari bieZqcych 

w kwocie: 	 384 zi 

• wydatkow Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku w1qcznej kwocie: 	35 806 zl 

z przeznaczeniem na: 

realizacje zadan bie24cych: 	 852 zl 

dofinansowane koszt6w zwiqzanych z wyplatq odpraw dla 	34 954 zi 

nauczycieli: 

• wydatkOw Zarzjdu Drog Powiatowych w Pultusku w lqcznej 

kwocie: 	 1 494 590 zl 

w tym: 

realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W 

Winnica — Pokrzywnica na odcinku Winnica — Domoslaw": 

realizacja zadania pn. „Budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej 

nr 3238W na odcinku Glodowo — Przemiarowo": 

217 590 zl 

140 000 zl 
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— realizacja zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzeke Przewodowke 

w miejscowo§ci BialowieZa wraz z rozbudowq drogi powiatowej Nr 

3431W relacji Pultusk — Trzciniec — Go§ciej ewo": 	 957 000 zi 

- realizacja zadania dotycz4cego zakupu samochodu cicZarowego: 	25 300 zi 

- realizacja zadania dotyczqca zakupu rozsiewacza piasku: 	 3 800 zl 

realizacja zadati bie24cych: 	 150 900 zl 

• wydatk6w Starostwa Powiatowego w Pultusku w lqcznej kwocie: 	3 211 344 zl 

z przeznaczeniem na: 

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (realizacja zadari bieZqcych): 	110 000 z1 

- dofinansowanie kosztOw uczestnictwa os6b niepelnosprawnych 

w Warsztatach Terapii Zajeciowej: 	 4 000 zl 

- opiate z tytulu podatku rolnego dotyczqcq dzialek nr 30/8, 45/8 

obreb Oldaki, gmina Gzy: 	 2 500 z1 

- opiate dotyczqcq zwrotu cze§ci kosztow poniesionych przez Skarb 

Panstwa w latach 2013 — 2015 w zwiqzku z wykonaniem melioracji 

wodnych szczegOlowych Skaszewo I, gm. Gzy, pow. Pultuski na 

terenie gminy Gzy w miejscowo§ci Oldaki na dzialce 30/8 na lqcznej 

powierzchni 2,81ha": 	 997 zl 

- zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach finansowania zadania 

polegajqcego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej: 	 122 z1 

- pozostale wydatki dotyczqce realizacji zaddi bieZqcych (m.in. 

roZnice kursowe, zakup wyposa2enia do nowej siedziby Starostwa 

Powiatowego): 	 434 616 zl 

- realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji 

technicznej dla celow adaptacji budynkow Starostwa": 	 80 000 zi 

- zakup dzialki pod budowe nowej siedziby Komendy Powiatowej 

Policji w Pultusku: 	 1 000 000 z1 

organizacje mityngu lekkoatletycznego dla ()sob niepelnosprawnych: 	2 600 zl 

- wydatki dotyczqce ponoszenia kosztow na utrzymanie dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastepczej na terenie powiatu 

pultuskiego: 	 8 775 zi 

— realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa 

budynku „A" Starostwa Powiatowego w Pultusku wraz ze zmianq 

17 



sposobu uZytkowania z przeznaczeniem na realizacje zadati z zakresu 

pomocy spolecznej": 	 76 134 zl 

wydatki majqtkowe dotyczqce realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa sali gimnastycznej przy Liceum OgOlnoksztalcqcym im. 

P. Skargi w Pultusku": 	 1 300 000 zi 

realizacje pozostalych zadan statutowych: 	 191 600 zl 

Planowane wydatki budZetu powiatu pultuskiego w 2017 r. zwickszono lqcznie 

o 15 858 293 zi w stosunku do pierwotnej wersji budZetu. 

4. Zmniejszenia planu wydatk6w budietu powiatu pultuskiego w 2017 r. wynikaly 

ze: 

• zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budZetu panstwa 

na zadania z zakresu administracji rzqdowej w lqcznej w kwocie: 	198 461 z1 

z przeznaczeniem na: 

oplacenie skladek na ubezpieczenia zdrowotne oraz §wiadczenia dla 

osOb nieobjetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby 

bezrobotne bez prawa do zasilku) 	 194 574 zi 

realizacje dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczaltowanej kwoty stanowiqcych pomoc panstwa 

w wychowaniu dzieci: 	 300 zl 

— przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 

2017: 	 991 z1 

prace powiatowego zespolu do spraw orzekania 

o niepelnosprawnoki: 	 2 596 zi 

• zmniejszenia dotacji celowej z tytulu pomocy finansowej z Gminy 

Pultusk na realizacje zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzeke 

Przewodowke w miejscowoki BialowieZa wraz z rozbudowq drogi 

powiatowej Nr 3431W relacji Pultusk — Trzciniec — Gokiejewo" 

w wysokoki: 	 193 875 z1 

• dotacji celowej ze §rodkow zwijzanych z wylqczeniem z produkcji 

gruntOw rolnych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3412W Winnica — Pokrzywnica na odcinku Winnica 
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— Domoslaw": 	 50 000 zI 

• dotacji celowych w ramach programow finansowanych z udzialem 

§rodkOw europejskich w wysokoki: 	 687 426 zl 

w tym: 

— realizacja zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunkow 

komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowe 

ciqgu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie 

ciechanowskim" 	 656 488 zl 

— realizacja projektu pn. „Ju2 dzi§ pracujemy na lepsze jutro" 	 30 938 zl 

• zmniejszenia wydatk6w dotyczqcych wkladu wlasnego na 

realizacja projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorzqdow 

Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego 

w zakresie e-administracji i geoinformacji" (projekt ASI) w kwocie: 	278 114 zl 

• zmniejszenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych 

jednostek systemu o§wiaty w lqcznej kwocie: 	 176 170 zl 

w tym: 

— Liceum Ogolnoksztalcqce dla Doroslych w Pultusku 	 56 170 zi 

— I Liceum Ogolnoksztalcqce CN-B w Pultusku 	 10 000 zl 

Policealna Szkola Detektyw6w i Pracownikow Ochrony 	 30 000 zi 

— Studium Rachunkowoki dla Doroslych w Pultusku 	 20 000 zl 

— Studium Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Doroslych 	 30 000 zI 

— Niepubliczna Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna w Pultusku 	30 000 zi 

• zmniejszenia planu wydatkow maj qtkowych Starostwa 

Powiatowego w lqcznej kwocie: 	 1 540 088 zl 

w tym: 

— realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynkow 

u4tecznoki publicznej powiatu pultuskiego": 
	

116 804 zl 

w tym: 

✓ budynek Specjalnego 0§rodka Szkolno — Wychowawczego 

w Pultusku: 	 83 774 zi 

✓ budynek Zespolu SzkOl Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 

w Pultusku: 	 33 030 zl 

— realizacjc projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunkow 
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komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowc 

ciqgu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie 

ciechanowskim" (realizacja zadania w roku 2018): 	 240 855 z1 

realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania 

i alarmowania powiatu pultuskiego" (przeniesienie realizacji zadan 

na rok 2018): 	 603 171 zl 

realizacja zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum 

Ogolnoksztalcqcym im. P. Skargi w Pultusku" (przeniesienie na rok 

2018): 	 579 258 z1 

• zmniejszenia planu wydatkOw bie4cych Starostwa Powiatowego 

w Pultusku (obsluga papierOw wartokiowych, kredytOw 

i poZyczek) w wysokoki 	 100 000 z1 	• 

• zmniejszenia planu wydatkOw Domu Pomocy Spolecznej 

w Pultusku w wysokoki: 	 52 500 zi 

Ponadto dokonano nastepujqcych zmian: 

dokonano zmiany klasyfikacji budzetowej polegajqcej na przeniesieniu z dzialu 

853 — Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej, rozdzial 85395 — Pozostala 

dzialalno§e do dzialu 852 — Pomoc spoleczna, rozdzial 85295 — Pozostala 

dzialalno§e kwoty 265 804 zi dotyczqcej realizacji przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pultusku projektu pn. „JuZ dzig pracujemy na lepsze jutro"; 

w ramach realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynkow u4tecznoki 

publicznej Powiatu Pultuskiego" dokonano zmian polegajqcych na przeniesieniu 

kwoty 120 131 z1 z dzialu 801 — 0§wiata i wychowanie, rozdzial 80195 — Pozostala 

dzialalno§e do dzialu 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzial 85495 —

Pozostala dzialalno§a; 

dokonano przeniesien pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji 

budzetowej (rozdzial 80195 - Pozostala dzialalno§e) dotyczqcych dotacji celowych 

w ramach programow finansowanych z udzialem §rodkow europejskich. Zmiana 

w wysokoki 5 711 zi dotyczyla ZrOdla finansowania (zmiana czwartej cyfry 

paragrafu klasyfikacji budzetowej) w ramach realizacji projektow pn. „StaZ 

i praktyka atutem przyszlego pracownika" oraz „TIK w nauczaniu matematyki" 
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Planowane wydatki budZetu powiatu pultuskiego w 2017 r. zmniej szono lqcznie 

o 3 276 634 z1 w stosunku do pierwotnej wersji budzetu. 

Ogofern planowane wydatki budZetu powiatu pultuskiego w 2017 r. zostaly zwickszone 

o kwote 12 581 659 zi w stosunku do pierwotnej wersji budZetu. 

5. Zmiany w planie wydatkew na realizacje program* finansowanych z udzialem 

grodkew, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

Zmian (przeniesien pomiedzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji budZetowej) 

dokonano z uwagi na koniecznok zapewnienia plynnej i dostosowanej do potrzeb realizacji 
ill 

projektow przez jednostki organizacyjne powiatu pultuskiego. Zmiany wprowadzono 

w realizowanych projektach zgodnie z nastepujqcymi uchwalami: 

• Uchwala Nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

Zmiany dotyczyly projektu pn. „JuZ dzi§ pracujemy na lepsze jutro" w zakresie przeniesienia 

SrodkOw z dzialu 853 — Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej, rozdzial 85395 -

Pozostala dzialalnok do dzialu 852 — Pomoc spoleczna, rozdzial 85295 - Pozostala 

dzialalnok w wysokoki 265 804 zi; 

• Uchwala Nr XXXII/187/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

Zmiany dotyczyly: 

— projektu pn. „Termomodernizacja budynkow uZytecznoki publicznej Powiatu 
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Pultuskiego" - przeniesienia z dzialu 801 — 0§wiata i wychowanie, rozdzial 80195 — 

Pozostala dzialalnok do dzialu 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzial 

85495 — Pozostala dzialalnok kwoty 120 131 zi, 

— projektu pn. „Mobilnoki zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniOw 

i nauczycieli" - przeniesienia pomiedzy poszczegolnymi paragrafami wydatkow 

w wysokoki 1 000 A; 

• Uchwala Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 11 wrzeSnia 2017 r. 

Zmiany dotyczyly: 

— projektu pn. „Kreator kariery — rozw6j doradztwa zawodowego w powiecie 

pultuskim" - przeniesienia pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji 

budZetowej w kwocie 4 500 zi, 

— projektu pn. „StaZ i praktyka atutem przyszlego pracownika" — przeniesienia 
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pomiedzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji bud2etowej w kwocie 10 027 zi, 

— projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki" - przeniesienia pomiedzy 

poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej w kwocie 4 316 zl. 

6. Podzial rezerw 

a) Uchwala Nr 370/2017 Zarzadu Powiatu w Pultusku z dnia 22 lutego 2017 r. 

dokonano podzialu rezerwy celowej w lacznej kwocie: 	 24 600 zi 

z przeznaczeniem na: 

stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniow ze szkol 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pultuski 

w wysokoki: 	 19 200 zi 

stypendia za osiagniecie wysokich wynikow sportowych dla 

uczniOw ze szlo:51 ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

powiat pultuski w wysokoki: 	 5 400 z1 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 2 473 203 zi 

b) Uchwala Nr 389/2017 Zarzadu Powiatu w Pultusku z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

dokonano podzialu rezerwy celowej w lacznej kwocie: 	 5 900 zi 

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkol i placOwek 

o§wiatowych prowadzonych przez powiat pultuski. 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 2 467 303 zi 

c) Uchwala Nr 398/2017 Zarzadu Powiatu w Pultusku z dnia 10 maj a 2017 r. 

dokonano podzialu rezerwy celowej w facznej kwocie: 	 182 534 zl 

z przeznaczeniem na: 

zadania z zakresu pomocy spolecznej — wydatki bie24ce 

Powiatowego Centrum Pomocy Spolecznej w Pultusku 

w wysokoki: 	 15 000 zl 

zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 

wychowawczej w szkolach ponadgimnazjalnych i placowkach 

wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieZace, w tym 

regulacjc wynagrodzen nauczycieli poszczegolnych stopni 

awansu zawodowego w wysokoki: 	 167 534 zi 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 2 284 769 zi 

d) Uchwalq Nr 418/2017 Zarzadu Powiatu w Pultusku z dnia 22 czerwca 2017 r. 
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dokonano podzialu rezerwy celowej w lqcznej kwocie: 	 363 866 z1 

z przeznaczeniem na: 

zadania z zakresu pomocy spolecznej — wydatki bieZqce Domu 

Pomocy Spolecznej w Obrytem w wysokoki: 	 323 866 z1 

zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 

wychowawczej w szkolach ponadgimnazjalnych i placowkach 

wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieZqce Poradni 

Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku w wysokoki: 	 40 000 zl 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 1 

e) Uchwalq Nr 424/2017 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 6 lipca 2017 r. 

920 903 z1 

dokonano podzialu rezerwy celowej w kwocie: 8 100 z1 

• z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkol i placOwek 

o§wiatowych prowadzonych przez powiat pultuski. 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 1 912 803 zl 

f) Uchwalq Nr 428/2017 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 11 lipca 2017 r. 

dokonano podzialu rezerwy ogolnej w kwocie: 	 30 000 z1 

z przeznaczeniem na wydatki bieZqce dotyczqce realizacji zadan z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

Rezerwa ogolna po zmianie: 	 70 000 zl 

g) Uchwalq Nr 437/2017 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 26 lipca 2017 r. 

dokonano podzialu rezerwy celowej w lqcznej kwocie: 	 475 070 zi 

z przeznaczeniem na: 
0 zadania z zakresu pomocy spolecznej — wydatki bieZqce Domu 	325 306 zi 

Pomocy Spolecznej w Obrytem: 

zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 

wychowawczej w szkolach ponadgimnazjalnych i placOwkach 

wychowawczych w lqcznej kwocie: 	 149 764 zl 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 1 437 733 z1 

h) Uchwalq Nr 444/2017 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 22 sierpnia 2017 r. 

dokonano podzialu rezerwy celowej w kwocie: 	 2 400 zi 

z przeznaczeniem na stypendia za osiqgniecie wysokich wynikow sportowych dla uczniOw 

ze szkOl ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pultuski. 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 1 435 333 zi 
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i) Uchwalq Nr 465/2017 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 29 wrzeklia 2017 r. 

dokonano podzialu rezerwy celowej w kwocie: 	 15 000 z1 

z przeznaczeniem na zadania fowiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 

w szkolach ponadgimnazjalnych i placOwkach wychowawczych — wydatki bie2qce 

Specjalnego Ogrodka Szkolno — Wychowawczego w Pultusku. 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 1 420 333 zl 

j) Uchwal4 Nr 474/2017 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 11 pa2dziernika 2017 r. 

dokonano podzialu rezerwy celowej w kwocie: 	 3 800 z1 

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkOl i placOwek 

4:;wiatowych prowadzonych przez powiat pultuski. 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 1 416 533 z1 

k) Uchwalq nr 480/2017 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 18 paidziernika 2017 r. 

dokonano podzialu rezerwy celowej w kwocie: 	 31 200 zl 

z przeznaczeniem na stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczni6w ze szkol 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pultuski. 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 1 385 333 zi 

1) Uchwalq Nr 486/2017 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 30 paMziernika 2017 r. 

dokonano podzialu rezerwy celowej w kwocie: 	 794 000 z1 

z przeznaczeniem na: 

— zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 

wychowawczej w szkolach ponadgimnazjalnych i placowkach 

wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki biez4ce, w tym 

regulacjc wynagrodzen nauczycieli poszczegOlnych stopni 

awansu zawodowego w wysokoki: 	 746 000 zl 

zadania z zakresu pomocy spolecznej z przeznaczeniem na 

wydatki bie2qce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w kwocie: 	 48 000 zi 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 591 333 zl 

m) Uchwalq Nr 511/2017 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 13 grudnia 2017 r. 

dokonano podzialu rezerwy celowej w kwocie: 
	 436 359 zl 

z przeznaczeniem na: 

— zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 

wychowawczej w szkolach ponadgimnazjalnych i placowkach 
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wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bie4ce, w tym 

regulacje wynagrodzen nauczycieli poszczegolnych stopni 

awansu zawodowego w wysokoki: 	 427 059 zi 

- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkol 

i placowek o§wiatowych prowadzonych przez powiat pultuski 

w kwocie: 
	

9 300 z1 

Rezerwa celowa po zmianie: 	 154 974 z1 

III. Wykonanie buc12etu powiatu pultuskiego za 2017 r. 

A. DOCHODY 

Wykonanie dochodow budzetu powiatu pultuskiego za 2017 r. przedstawia zalqcznik nr 1 do 

sprawozdania z wykonania budzetu powiatu pultuskiego za rok 2017 r. 

1. Plan dochodow po zmianach wynosil: 

w tym: 

a) dochody bie4ce: 

w tym: 

— z tytulu dotacji i §rodkOw na finansowanie wydatk6w na realizacje 

zadarl finansowanych z udzialem §rodkOw, o ktorych mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 

b) dochody maj4tkowe 

w tym: 

- z tytulu dotacji i §rodkow na finansowanie wydatkow na realizacjc 

zadari finansowanych z udzialem §rodkow, o ktorych mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 

2. Wykonanie dochodow za 2017 r. wynosilo: 

w tym: 

a) dochody bie4ce: 

w tym: 

- z tytulu dotacji i §rodkow na finansowanie wydatkow na realizacje 

zadarl finansowanych z udzialem §rodkow, o ktorych mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 

76 705 644 zl 

68 714 216 zl 

1 462 080 zl 

7 991 428 zl 

3 344 484 z1 

76 876 078,33 zi 

68 893 419,84 zi 

1 383 705,04 zi 
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b) dochody majqtkowe 7 982 658,49 zi 

w tym: 

z tytulu dotacji i grodkow na finansowanie wydatkow na realizacje 

zadan finansowanych z udzialem §rodkow, o ktorych mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 3 335 006,72 zi 

Wykonanie dochod6w ogolem stanowi 100,22% planu rocznego, w tym: 

• wykonanie dochodOw bie4cych — 100,26%, 

• wykonanie dochod6w majqtkowych — 99,89%. 

Wykonanie dochodOw wedlug poszczeg6lnych 2r6del przedstawia sic nastepujqco: 

1. Subwencja ogOlna z budZetu panstwa wykonana zostala w kwocie 26 191 782,00 zi, tj. 100% 

planu, z tego 

a) cze§a oSwiatowa — 17 644 145,00 zi, 

b) czek wyrOwnawcza — 6 940 856,00 zi, 

c) cze§a rownowa4ca — 1 606 781,00 zi. 

2. Srodki rezerwy subwencji ogOlnej na uzupelnienie dochodOw powiatu w kwocie 

185 278,00 zi, wykonanie 100% planu. 

3. Uzupelnienie subwencji ogOlnej z bud2etu panstwa z przeznaczeniem na dofinansowanie 

inwestycji drogowych w kwocie 959 700,00 zi, wykonanie 100% planu. 

4. Dotacje celowe z buthetu panstwa na zadania z zakresu administracji rzqdowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 9 359 183 zi zostaly 

wykonane w wysokoki 9 318 626,01 zi, tj. 99,57% planu. Niewykorzystane kwoty dotacji 

wyniosly 40 556,99 

Do Mazowieckiego Urzedu Wojew6dzkiego zwrOcono l4cznie 40 556,99 zi, w tym: 

a) w dniu 27 czerwca 2017 r. dokonano zwrotu w wysokoki 0,19 zi (rozdzial 75045 — 

Kwalifikacj a woj skowa); 

b) w dniu 8 grudnia 2017 r. dokonano zwrotu w wysokoki 1,23 zi (rozdzial 75414 — 

Obrona cywilna); 

c) w dniu 20 grudnia 2017 r. zwrocono kwote 1 686,17, w tym; 

— 1 655,59 zi (rozdzial 80102 — Szkoly podstawowe specjalne), 

— 30,58 zi (rozdzial 80111 - Gimnazja specjalne); 

d) w dniu 27 grudnia 2017 r dokonano zwrotu w wysokoSci 32 425,60 zi, w tym: 

— 12,88 zi (71015 — Nadzor budowlany), 
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— 32 412,72 .21(85156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia 

dla ()sob nieobjetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego); 

e) w dniu 28 grudnia 2017 r. zwr6cono kwote 1 710,49 zi, z tego: 

— 4,01 zi (rozdzial 85321 — Zespoly do spraw orzekania i niepelnospravvnoki), 

— 4,68 z1 (rozdzial 85334 — Pomoc dla repatriantow), 

— 1 701,80 z1 (rozdzial 85508 — Rodziny zastcpcze); 

f) w dniu 29 grudnia 2017 r. dokonano zwrotu w lqcznej wysokoki 4 733,31 zl, w tym; 

— 4 690,34 z1 (70005 — Gospodarka gruntami i nieruchomokiami), 

— 0,46 z1 (71012 — Zadania z zakresu geodezji i kartografii), 

— 1,97 z1 (75011 — Urzedy wojew6dzkie), 

— 9,46 zi (75515 — Nieodplatna pomoc prawna), 

— 31,08 zi (85203 - 0§rodki wsparcia). 

5. Dotacje celowe z bud2etu paristwa na zadania bie24ce realizowane przez powiat na 

podstawie porozumiett z organami administracji rzgdowej planowane w kwocie 97 888 z1 

zostaly wykonane w wysokoki 92 898,93 zi, co stanowi 94,90% planu. Dotacje zostaly 

przeznaczone na: 

a) utrzymanie i pielegnacje zieleni na cmentarzu wojennym zolnierzy Armii Radzieckiej 

w Pultusku — Kleszewie (zadanie realizowane przez Zarz4d DrOg Powiatowych 

w Pultusku) — kwota 11 999,36 z1, 

b) dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej pod 

tytulem „Bardziej sprawni, bardziej aktywni" w ramach programu realizowanego przez 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej pn. „Oparcie spoleczne dla ()sob 

z zaburzeniami psychicznymi" — 64 617,27 zl, 

c) realizacje zadati wiodgcego o§rodka koordynacyjno — rehabilitacyjno — opiekuriczego 

na obszarze powiatu pultuskiego — 16 282,30 zl. 

6. Dotacje celowe z bud2etu paristwa na realizacje bie4cych zadan wlasnych powiatu 

planowane w kwocie 4 980 947 zl zostaly wykonane w wysokoki 4 979 084,35 z1, tj. 99,96% 

planu, w tym: 

a) dotacja celowa na finansowanie bie2qcej dzialalnoki domOw pomocy spolecznej -

4 915 200 zl, wykonanie - 100% planu, 

b) dotacja celowa na dofinansowanie wyposa2enia gabinetow profilaktyki zdrowotnej 

w sprzet i aparature medyczn4 — 22 426,35 zl, wykonanie — 92,33% planu, 

c) dotacja celowa na dofinansowanie zadania wlasnego tj. zatrudnienie przez powiat 
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koordynatorOw rodzinnej pieczy zastepczej w ramach realizacji Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej na rok 2017 — 41 458,00 zl, co 

stanowi 100% planu. 

7. Dotacja celowa z samorzqdu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze srodkow 

zwiqzanych z wylqczeniem z produkcji gruntow rolnych w kwocie 180 538,70 zl 

z przeznaczeniem na: 

a) realizacje zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica —

Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoslaw" — wykonanie 176 000,00 zl, co stanowi 

100% planu, 

b) realizacje zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem" —

wykonanie 4 538,70 zl, co stanowi 99,86%. 

8. Dotacja celowa z budZetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych 

wlasnych powiatu dotyczqca realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku "A" 

Starostwa Powiatowego w Pultusku wraz ze zmianq sposobu uzytkowania na Srodowiskowy 

Dom Samopomocy" w wysokoki 800 000,00 zl — wykonanie 100%. 

9. Dotacje celowe z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzqdu 

terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadalt inwestycyjnych i zakupOw inwestycyjnych 

zostaly wykonane w wysokoki 332 714,41 zl, co stanowi 100% planu. Pomoc finansowa 

zostala udzielona przez: 

• Gmine Pultusk na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu przez 

rzeke Przewodowke w miejscowoki Bialowie2a wraz z rozbudow4 drogi powiatowej 

nr 3431W relacji Pultusk — Trzciniec - Gokiejewo" — plan 143 625 zl, wykonanie 

stanowi 100% planu; 

• Gmine Winnica z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica — Pokrzywnica na odcinku Winnica 

— Domoslaw" - plan 188 890 zl, wykonanie stanowi 100% planu; 

• Gminy Pultusk, Pokrzywnica i Obryte z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. 

„Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pultuskiego" — plan 

200 zl, wykonanie 199,41 zl. 

10. Dotacje celowe otrzymane z innych powiatow i gmin na zadania bieZqee realizowane na 

podstawie porozumien (urnow) miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego planowane 

w kwocie 112 095 zl zostaly zrealizowane w wysokoki 112 091,99 zl, co stanowi 100% planu. 

Dotacje przekazywane byly przez powiaty i gminy na podstawie zawartych porozumien na 

pokrycie kosztOw utrzymania dzieci pochodzqcych z terenu tych jednostek samorzqdu 
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terytorialnego w rodzinach zastepczych na terenie powiatu pultuskiego. 

11. Dotacje celowe z budZetu Unii Europejskiej, bud2etu panstwa oraz Srodki pozyskane 

z innych 2rodel na realizacje projektow i programow finansowanych ze §rodkow unijnych 

zaplanowano w wysokoki 4 801 431 zl. Plan zostal wykonany w wysokoki 4 712 860,68 zl, 

co stanowi 98,15% planu. 

12. Dotacja ze §rodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Liceum OgOlnoksztalcqcym im. P. Skargi 

w Pultusku — plan w wysokoki 2 000 000 zl wykonano w 100%. 

13. Srodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowane w kwocie 

273 157 z1 zostaly wykonane w wysokoki 267 139,23 zl, w tym: 
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	• wyplata ekwiwalentOw dla rolnikow za zalesienie grunt6w rolnych - wykonanie 

261 487,56 zl, co stanowi 97,49% planu, 

• doplaty do ziemi rolnej — wykonanie 5 651,67 zl, tj. 114,57% planu. 

14. Dochody jednostki samorzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu 

administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 

105 436 zl zostaly wykonane w wysokoki 105 493,18 zl, tj. 100,05%. 

15. Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 

w 2017 roku kosztow wynagrodzen oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne pracownikOw 

Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku pelniqcych funkcjc doradcow klienta oraz na 

finansowanie w 2017 r. kosztow nagrOd specjalnych oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne 

pracownikow Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku — plan 489 300 zl wykonany zostal 

w wysokoki 459 549,28 zl, co stanowi 93,92% planu. 

16. Dochody z tytulu udzialu powiatu we wplywach z podatku dochodowego od osOb 

fizycznych (PIT) — plan 8 655 201 z1 wykonany zostal w wysokoki 8 851 649 zl, tj. 102,27% 

planu. 

17. Dochody z tytulu udzialu powiatu we wplywach z podatku dochodowego od os6b prawnych 

(CIT) — plan 109 041 zl wykonano w wysokoki 112 289,52 zl, co stanowi 102,98% planu. 

18. Wplywy z uslug §wiadczonych przez domy pomocy spolecznej — plan 12 365 350 zl 

wykonany zostal w kwocie 12 349 719,60 zl, co stanowi 99,87% planu. 

19. Dochody z majqtku powiatu (oplaty za trwaly zarzqd, dochody z najmu, dochody z tytulu 

odplatnego nabycia prawa wlasnoki) zaplanowane w kwocie 670 297 zl zostaly wykonane 

w wysokoki 669 019,61 zl, tj. 99,81% planu. 

20. Wplywy z tytulu oplat komunikacyjnych dokonywanych przez mieszkancow powiatu za 

wydanie praw jazdy, tablic i dowodOw rejestracyjnych oraz licencji, wypisOw z licencji, 
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pozwolen i §wiadectw zwiazanych z dzialalnokiq transportowq zaplanowano w kwocie 

1 217 970 zl, wykonano w wysokoki 1 290 732,75 zl, co stanowi 105,97%. 

21. Wplywy z tytulu odsetek bankowych od §rodkow gromadzonych na rachunkach bankowych 

jednostek organizacyjnych powiatu oraz innych odsetek — plan 60 336 zl zostal wykonany 

w wysokoki 119 066,45 zi , tj. 197,34% planu. 

22. Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na 

podstawie odrebnych przepis6w (za zajecia pasa drogowego oraz usuwanie pojazdow z drOg 

i umieszczanie ich na parkingu strzeZonym) zaplanowano w kwocie 172 205 zl, a zrealizowano 

w wysokoki 181 221,61 zl, co stanowi 105,24% planu. 

23. Wplywy z rOZnych oplat (sprzedaZ map i innych materialow geodezyjnych z powiatowego 

zasobu geodezyjno — kartograficznego oraz za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow, wplywy 

z tytulu oplat za wydanie dziennikOw budowy, kart wedkarskich odplatnok za pobyt dzieci 

w rodzinach zastepczych i Specjalnym Okodku Szkolno — Wychowawczym) — plan 763 691 zl  

zostal wykonany w wysokoki 767 120,87 zl, co stanowi 100,45% planu. 

24. Wplywy z rozliczeli/zwrotow z lat ubieglych zrealizowano w roku 2017 w wysokoki 

1 289 342,57 zl. Zrealizowane dochody dotyczq glownie wplywow z tytulu podatku VAT 

odliczonego od wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadania „Budowa Szpitala w Pultusku —

892 199,00 zi oraz wydatkOw zwiazanych z zakupem i remontem zakupionych w roku 2015 

obiekt6w przy ul. Marii Sklodowskiej - Curie — 374 152,69 zl. Pozostale wplywy dotycza 

refundacji z Powiatowego Urzedu Pracy z tytulu prac interwencyjnych i robot publicznych za 

rok 2016. 

25. Wplywy z r&nych dochodow (glOwnie refundacje z Powiatowego Urzedu Pracy z tytulu 

prac interwencyjnych i robOt publicznych za rok 2017, 2,5% od §rodkow przekazywanych 

Powiatowi przez PFRON na realizacje zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej 

()sob niepelnoprawnych) — wykonanie 507 070,46 zl, co stanowi 101,73% planu rocznego. 

26. Wplywy z pozostalych dochod6w (wplywy z wplat od jednostek samorzadu terytorialnego 

na pokrycie kosztow dotyczacych utrzymania dzieci w rodzinach zastepczych, wplywy z tytulu 

kar i odszkodowan wynikajacych z umow, wplywy z tytulu oplat egzaminacyjnych oraz oplat 

za wydawanie gwiadectw, dyplomow, za§wiadczen i ich duplikatOw, pozostaloki §rodkOw 

finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodow jednostek budZetowych 

powiatu, zwrot dotacji wraz z odsetkami ze Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom" w ramach 

realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej 

w 2016 r. w powiecie pultuskim") — wykonanie 41 089,13 zl, co stanowi 101,03% planu 

rocznego. 
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NiZsze wykonanie dochodow wystcpuje w dzialach: 

• dzial 020 — LeSnictwo (97,49%), 

• dzial 710 — Dzialalnok uslugowa (99,26%), 

• dzial 755 — Wymiar sprawiedliwoki (99,99%), 

• dzial 801 — 0§wiata i wychowanie (95,73%), 

• dzial 853 — Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej (98,72%). 

Plan 	 Wykonanie 

Dzial 020 - LeAnictwo 	 268 224 zi 	 261 487,56 zl 

Dochody w tym dziale to §rodki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z przeznaczeniem na wyplatc ekwiwalentOw za zalesienie gruntow rolnych 

(wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie). 

Plan 	 Wykonanie 

Dzial 710 — Dzialalnoge uslugowa 	 1 060 655 zl 	1 052 827,42 zl 

Dochody w tym dziale to: 

• dotacje celowe na realizacje zadan z zakresu administracji rzqdowej z przeznaczeniem 

na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz bie2qcq dzialalnok Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pultusku. 

Plan w kwocie 480 113 zl wykonany zostal w 2017 r. w kwocie 480 099,66 z1, tj. 100% planu 

rocznego; 

• dotacja celowa z budZetu parlstwa na zadania bieZqce realizowane na podstawie 

porozumien z organami administracji rzqdowej — porozumienie zawarte w dniu 

27 lutego 2017 r. z Wojewodq Mazowieckim w sprawie powierzenia Powiatowi 

Pultuskiemu obowiqzku pielegnacji zieleni i utrzymania porzqdku na grobach 

i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel. 

Plan w wysokoki 12 000 zi zostal wykonany w kwocie 11 999,36, co stanowi 99,99% 

planu rocznego; 

• dochody z tytulu oplat za sprzedaZ map, wypisy i wyrysy z rejestru grunt6w 

(wykonanie 560 183,91 zl, co stanowi 98,62% planu rocznego), 
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• wplywy z pozostalych odsetek, wplywy z rOZnych dochodow oraz dochody powiatu 

zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej (plan w wysokoki 542 zi 

wykonany zostal na dzien 31 grudnia 2017 r. w kwocie 544,49 zl, tj. 100,46% planu). 

Plan 	 Wykonanie 

Dzial 755 — Wymiar sprawiedliwoici 	125 329 zl 	 125 319,54 zl 

Dochody w tym dziale pochodzq z dotacji celowej z budzetu paristwa na zadania z zakresu 

administracji rzqdowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikajqcego z ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji, polegajqcego na 

udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pultuskiego. 

Plan na rok 2017 w wysokoki 125 208 zl zostal wykonany na dzien 31 grudnia 2017 r. 

w kwocie 125 198,54 zl, co stanowi 99,99% planu rocznego. 

Pozostale dochody w kwocie 121 zl dotyczq wplywOw z tytulu zwrotu dotacji wraz 

z odsetkami ze Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom" w ramach realizacji zadania publicznego 

pn. „Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej w 2016 r. w Powiecie Pultuskim". 

Plan 	 Wykonanie 

Dzial 801 — 0Awiata i wychowanie 	4 100 826 zi 	 3 925 706,76 zi 

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe na realizacje projektOw 

finansowanych z udzialem srodkow europejskich. Wykonanie 3 862 881,71 zi, co stanowi 

95,85% planu rocznego, w tym realizacj a nastepujqcych projektOw: 

• „Mobilnoki zagraniczne w Portugali kluczem do sukcesu zawodowego uczniOw 

i nauczycieli" — 400 417,78 zl, 

• „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 

pultuskim" — 220 031,79 zl, 

• „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pultusku" — 127 993,75 zi, 

• „StaZ i praktyka atutem przyszlego pracownika"- 193 680,07 zl, 

• „TIK w nauczaniu matematyki" — 48 111,86 zl, 

• „My§1 kreatywnie. Dzialaj aktywnie. Program podnoszenia efektywnoki ksztalcenia 

i rozwoju spoleczno — zawodowego uczniow z niepelnosprawnokiq intelektualnq oraz 

z niepelnosprawnokiami sprzyZonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych 

nauczycieli Specjalnego Ogrodka Szkolno — Wychowawczego im. A. Karlowicz 
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w Pultusku" — 85 245,50 zl, 

• „Termomodernizacja budynkOw u2ytecznoki Publicznej Powiatu Pultuskiego" —

2 787 400,96 zl. 

Ponadto dzial ten obejmuje dochody z tytulu: 

• dotacji celowej otrzymanej z budzetu paristwa na realizacje bie2qcych zadari wlasnych 

powiatu — dofinansowanie wyposa2enia gabinet6w profilaktyki zdrowotnej w sprzet 

i aparature medyczng — plan 24 289 zl, wykonanie 22 426,35 zl, co stanowi 92,33% 

planu rocznego. 

Niewykorzystana kwote dotacji w wysokoki 1 862,65 zl zwrocono w dniu 29 grudnia 2017 r. 

do Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego. 

• dotacji celowej z budzetu palistwa na zadania bie2ace realizowane przez powiat na 

podstawie porozumien z organami administracji rzadowej z przeznaczeniem na 

realizacje zadall wiodacego o§rodka koordynacyjno — rehabilitacyjno — opiekuriczego 

na obszarze powiatu pultuskiego — plan 20 760 zl wykonany zostal w wysokoki 

16 282,30 zl, co stanowi 78,43% planu rocznego. 

Niewykorzystan, kwote dotacji w wysokoki 4 477,70 zl zwrocono do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej w dniu 29 grudnia 2017 r.; 

• dotacji celowej z budzetu paristwa na zadania bie24ce z zakresu administracji rzadowej 

z przeznaczeniem na zakup podrecznikow i materialow edukacyjnych dla Specjalnego 

0§rodka Szkolno — Wychowawczego w Pultusku — plan 18 238 zl, wykonanie 

16 551,83 zi, co stanowi 90,75% planu. 

Niewykorzystana kwote dotacji w wysokoki 1 686,17 zl zwrocono w dniu 20 grudnia 2017 r. 

do Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego. 

Pozostale dochody w tym dziale to wplywy z oplat egzaminacyjnych oraz oplat za 

wydanie §wiadecrw, dyplomow, za§wiadczeri, certyfikatOw i ich duplikatow, wplywy z rO2nych 

oplat, wplywy z ro2nych dochodow, wplywy z rozliczeri/zwrotow z lat ubieglych, wplywy 

pozostaloki §rodkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 

bud2etowej oraz pozostale odsetki od §rodkow zgromadzonych na rachunkach bankowych 

w lqcznej kwocie 7 564,57 zi, co stanowi 99,59% planu rocznego. 
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Plan 	Wykonanie 

Dzial 853 — Pozostale zadania 	 2 107 341 zl 	2 080 406,22 zl 

zadania w zakresie polityki spolecznej 

Dochody w tym dziale pochodzq z: 

• dotacji celowych z bud2etu patistwa na zadania z zakresu administracji rzqdowej — plan 

1 609 077 zi wykonany zostal na dzieh 31 grudnia 2017 r. w wysokoki 

1 609 068,31 zl, co stanowi 100% planu 

Niewykorzystanq kwote dotacji w kwocie 8,69 zl zwrOcono w dniu 28 grudnia 2017 r. do 

Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego, w tym: 

kwota 4,01 zl - Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnoki (rozdzial 85321), 

kwota 4,68 zl — Pomoc dla repatriantow (rozdzial 85334); 

• §rodkow z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na 

finansowanie kosztow wynagrodzenia i skladek na ubezpieczenie spoleczne 

pracownikow powiatowego urzedu pracy — wykonanie 459 549,28 zl, co stanowi 

93,92% planu rocznego; 

• wplywOw z ro2nych dochodow, pozostalych odsetek od §rodkow zgromadzonych na 

rachunkach bankowych oraz dochodow zwiqzanych z realizacjq zadati z zakresu 

administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami — wykonanie 

11 788,63 zl. 

B. WYDATKI 

Wykonanie wydatkOw bud2etu powiatu pultuskiego za 2017 rok wedlug dzialow i rozdzialOw 

klasyfikacji bud2etowej przedstawia zalqcznik nr 2 do sprawozdania z wykonania bud2etu 

powiatu pultuskiego za rok 2017 r. 

1. Plan wydatkow po zmianach wynosil: 	 76 548 231 zl 

w tym: 

a) wydatki bie2qce: 	 64 549 547 21 

z tego: 

• wydatki jednostek bud2etowych 	 56 995 421 z1 

z tego: 

— wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 	 42 862 994 z1 

— wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 	 14 132 427 zl 

• dotacje na zadania bie2qce 	 1 530 905 zl 
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• §wiadczenia na rzecz osob fizycznych 	 3 458 506 zi 

• wydatki na programy finansowane z udzialem §rodkow, o ktOrych 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 	 1 531 910 z1 

• obsluga diugu 	 1 032 805 z1 

b) wydatki majqtkowe: 	 11 998 684 zl 

z tego: 

• inwestycje i zakupy inwestycyjne 	 11 998 684 zl 

w tym: 

— na programy finansowane z udzialem §rodkow, o ktorych mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 	 3 706 116 z1 

2. Wykonanie wydatk6w za 2017 r. wynioslo: 	 74 467 576,50 zi 

w tym: 

a) wydatki bie2qce: 	 62 651 163,13 z1 

z tego: 

• wydatki jednostek budZetowych 	 55 797 313,72 zl 

z tego: 

— wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 	 42 690 397,41 zl 

— wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadaii 	 13 106 916,31 zi 

• dotacje na zadania bie4ce 	 1 122 223,20 zl 

• §wiadczenia na rzecz osob fizycznych 	 3 432 356,47 z1 

• wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 	 1 357 484,24 z1 

• obsluga dlugu 	 941 785,50 z1 

b) wydatki majqtkowe: 	 11 816 413,37 zi 

z tego: 

• inwestycje i zakupy inwestycyjne 	 11 816 413,37 zl 

w tym: 

— na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktOrych mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 	 3 584 230,20 zi 

Wykonanie wydatkow ogolem stanowi 97,28% planowanych wydatkow, w tym: 

• wykonanie wydatkow bie2qcych wynioslo 97,06% planowanych wydatkow, 
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• wykonanie wydatkow maktkowych wynioslo 98,48% planowanych wydatkOw. 

Wykonanie wydatk6w poni2ej planu wystepuje w nastepujqcych dzialach: 

• dzial 020 — Le§nictwo (95,09%), 

• dzial 600 — Transport i 1qczno§e (99,90%), 

• dzial 700 — Gospodarka mieszkaniowa (74,58%), 

• dzial 710 — Dzialalno§6 uslugowa (82,04%), 

• dzial 750 —Administracja publiczna (91,89%), 

• dzial 754 — Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoZarowa (99,87%), 

• dzial 755 — Wymiar sprawiedliwoki (99,99%), 

• dzial 757 — Obsluga dlugu publicznego (91,19%), 

• dzial 758 — Ro2ne rozliczenia (0,00%) 

• dzial 801 — 0§wiata i wychowanie (97,48%), 

• dzial 851 — Ochrona zdrowia (98,51%), 

• dzial 852 — Pomoc spoleczna (99,73%), 

• dzial 853 — Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej (99,95%), 

• dzial 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza (98,97%), 

• dzial 855 — Rodzina (94,87%), 

• dzial 900 — Gospodarka komunalna i ochrona §rodowiska (59,16%), 

• dzial 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (95,82%), 

• dzial 926 — Kultura fizyczna (62,63%). 

Plan 	Wykonanie 

330 724 zl 	314 481,52 zl 

Dzial 020 - Leinictwo 

Wykonanie wydatkOw w tym dziale dotyczy rozdzialOw: 

• rozdzial 02001 — Gospodarka le§na 

Wykonanie wydatkow w stosunku do planu wynosi 95,81%. Wydatki dotyczyly wyplaty 

ekwiwalentOw za zalesienie gruntow rolnych. Wydatki wykonano zgodnie z potrzebami w tym 

zakresie. 

• rozdzial 02002 — Nadzor nad gospodarka le§nq 

Wykonanie wydatk6w w stosunku do planu rocznego wynioslo 91,59%. Wydatki przeznaczone 

zostaly na prowadzenie nadzoru nad gospodarkj le§nq w lasach nie stanowiqcych wlasno§ci 
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Skarbu Palistwa na terenie powiatu pultuskiego. Realizacja zadania przebiegala zgodnie 

z zawartym w dniu 22 grudnia 2016 r. porozumieniem z Nadlegnictwem Pultusk. 

Plan 	Wykonanie 

4 718 514 zl 
	

4 713 781,29 zl 

Dzial 600 — Transport i 14eznoge 

Wykonanie wydatkow ogolem w stosunku do planu wynosi 99,90%. 

W rozdziale 60014 — Drogi publiczne powiatowe kwota niezrealizowanych wydatkOw wyniosla 

4 732,71 zi, w tym: 

• wydatki bie4ce — 5,46 zi, 

• 
• wydatki majqtkowe — 4 727,25 zl. 

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. 

Plan 	Wykonanie 

148 497 zi 	110 743,22 zi 

Dzial 700 — Gospodarka mieszkaniowa 

Wykonanie wydatkow w tym dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 74,58%. Wydatki 

bie24ce dotyczq glOwnie realizacji zadafi z zakresu administracji rzqdowej, zwiqzanych 

z gospodarowaniem gruntami i nieruchomokiami Skarbu Panstwa. 

Wydatki dotyczyly: 

• wyplaty wynagrodzerl oraz pochodnych od wynagrodzeri °sob wykonujqcych zadania 

w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomokiami Skarbu Palistwa — 32 999,06 zi, 

• sporzqdzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot dla zadania pn. 

„Wykonanie robot remontowych i zabezpieczajqcych budynku dawnego klasztoru 

BernardynOw w Strzegocinie" — 1 000,00 zi, 

• remontu budynku bylego klasztoru Bernardynow w Strzegocinie (roboty remontowe 

i zabezpieczajqce) - etap II zgodnie z umowq nr 123/2017 z dnia 23 paMziernika 

2017 r. — 62 730,00 zi, 

• sprawowania nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania rob& przy zadaniu pn. 

„Remont budynku bylego Klasztoru Bemardynow w Strzegocinie (roboty remontowe 

i zabezpieczajqce) — etap II" — 1 200,00 zi, 

• wykonania mapy do ujawnienia prawa wiasnoki Skarbu Panstwa w ksiedze wieczystej 

nieruchomoki (droga publiczna nr 61 Warszawa — AugustOw) — 1 200,00 z1 
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• wykonania operatu szacunkowego — wycena nieruchomoki Srodowiskowego Domu 

Samopomocy w Pultusku w celu przekazania w trwaly zarzqd — 3 690,00 zl, 

• uzupelnienia dokumentacji geodezyjnej P.1424.2015.919 o dane pozwalajqce na 

ustalenie linii brzegowej rzeki Tqsewki poloZonej w gminie Gzy — Przewodowo 

Poduchowne, Oldaki, Gzy Wisnowa, Lady Krajeczyno — 4 920,00 zl, 

• oplat sqdowych, publikacji ogloszen, informacji i komunikatow, odpis6w z ksiqg 

wieczystych oraz podatku rolnego - 1 921,76 zl, 

• wezwan do uiszczenia zaliczki tytulem kosztow zamieszczenia ogloszen w Tygodniku 

Pultuskim — uregulowanie stanu prawnego dr6g w miekie Pultusk — 1 082,40 zl. 

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. 

Plan 
	Wykonanie 

1 310 374 zl 
	

1 075 072,86 zl 

Dzial 710 — Dzialalnoie uslugowa 

Plan 1 310 374 zl zostal zrealizowany w 2017 r. w wysokoki 1 075 072,86 zl, co stanowi 

82,04% planu rocznego. Wydatki realizowane sq w nastcpujqcych rozdzialach: 

a) rozdzial 71012 — Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

Wykonanie wydatkow 634 973,38 zl tj. 78,89% planu rocznego. Wydatki realizowane byly 

wedlug rzeczywistych potrzeb w tym zakresie i dotyczyly: 

• wykonania dokumentacji geodezyjnej w zakresie weryfikacji danych ewidencyjnych - 

likwidacja obszaru niejednospOjnego dzialki nr 63 poloZonej w obrebie Glinice Wielkie 

gm. Winnica — 2 300,00 zl, 

• wykonania modernizacji ewidencji gruntOw i budynkow obrebu Zebry Falbogi —

6 800,00 zl, 

• wykonania modernizacji ewidencji gruntow i budynkOw oraz gleboznawczej 

klasyfikacji gruntow obrebu Dzbanice gm. Pokrzywnica — 35 900,00 zl, 

• bieZqcej dzialalnoki Powiatowego Ogrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej (oplaty z tytulu zakupu materialow biurowych, uslug 

telekomunikacyjnych, uslug pocztowych, oleju opalowego, szkolenia, przeglqd 

kserokopiarek oraz zakup wyposaZenia pomieszczen biurowych) — 145 398,26 zl, 

• wynagrodzeri i skladek od nich naliczanych — 379 265,81 zl, 

• zakupu rozszerzenia oprogramowania 0§rodek, umozliwiajqcego sporzqdzanie 

wydruku dokumentu obliczenia oplaty z OQ kodem dla obslugi platnoki realizowanych 
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z wykorzystaniem terminali platniczych — 1 217,70 zl, 

• zakupu oprogramowania EWOPIS 7 i MIENIE 3 — 12 041,70 zl, 

• zakupu sprzetu komputerowego i oprogramowania — 52 049,91 zl; 

b) rozdzial 71015 — Nadz6r budowlany 

Wydatki w powy2szym rozdziale zostaly zrealizowane w wysokoki 356 100,12 zl, co stanowi 

100% planu rocznego i dotyczyly biezqcej dzialalnoki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Pultusku. 

c) rozdzial 71035 — Cmentarze 

Wydatki zostaly zrealizowane w wysokoki 11 999,36 zl. Srodki w tym rozdziale pochodzqce 

z dotacji celowej z bud2etu panstwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodq 

Mazowieckim zostaly przeznaczone na utrzymanie i pielegnacje zieleni na cmentarzu 

wojennym Zolnierzy Armii Radzieckiej w Pultusku — Kleszewie. 

d) rozdzial 71095 — Pozostala dzialalno§e 

Wydatki w powy2szym rozdziale dotyczq realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo 

samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie 

e — administracji i geoinformacji". Plan w wysokoki 137 335 zl wykonano w kwocie 

72 000,00 zl. 

Zgodnie z zawartq umowq Nr 181/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 17 marca 2017 r. 

o udzielenie dotacji w roku 2017 r. na dofinansowanie realizacji powy2szego projektu do 

Urzedu Marszalkowskiego WojewOdztwa Mazowieckiego w Warszawie zostala przekazana 

w dniu 27 kwietnia 2017 r. dotacja w wysokoki 137 335,00 zl. 

W zwiqzku z niewykorzystaniem w roku 2017 §rodkOw na realizacje w/w projektu Urzqd 

Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego dokonal w dniu 18 grudnia 2017 r. zwrotu 

dotacji w wysokoki 65 335,00 zl. 

Plan 	Wykonanie 

8 497 623 zl 	7 808 103,16 zl 

Dzial 750 — Administracja publiczna 

Zaplanowane wydatki w roku 2017 wykonano w wysokoki 7 808 103,16 zl, tj. 91,89% planu 

rocznego. 

Wydatki realizowano w nastepujqcych rozdzialach: 

• rozdzial 75011 — Urzedy Wojew6dzkie 

Wydatki (wykonanie 99,99% planu rocznego) dotyczq wynagrodzen wraz z pochodnymi 

pracownikOw Starostwa Powiatowego wykonujqcych zadania z zakresu administracji 
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rzqdowej. 

• rozdzial 75019 — Rady powiatOw 

Plan 299 987 z1 wykonano w wysokoki 296 090,89 zi, co stanowi 98,70% planu, w tym: 

✓ wydatki bieZqce — 276 465,01 zl, wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb 

w tym zakresie. 

✓ wydatki majqtkowe — 19 625,88 zl. 

PowyZsze wydatki dotyczyly zakupu systemu naglognienia na wyposaZenie Sali Rady Powiatu. 

• rozdzial 75020 — Starostwa powiatowe 

Wydatki dotyczq bieZqcej dzialalnoki Starostwa Powiatowego (wykonanie 91,68% planu 

rocznego). 

Oszczednoki wystqpily w wynagrodzeniach i skladkach od nich naliczanych — wykonanie 

98,25% planu, w wydatkach dotyczqcych realizacji zadan statutowych — wykonanie 80,56%. 

Oszczednoki placowe wi424 sic z wykonywaniem zadan Starostwa Powiatowego przez 

pracownikOw zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na staz oraz refundacji 

vvynagrodzen z tego tytulu. 

Wydatki majqtkowe — plan 192 590 z1 wykonano w wysokoki 165 137,35 zl, co stanowi 

85,75% planu rocznego. Wydatki dotyczyly: 

✓ zakupu sprzctu komputerowego i oprogramowania — 89 518,17 zl, 

✓ wymiany urzqdzenia UTM zabezpieczaj4cego siee LAN, lqcze na styku siee — Internet 

— 20 499,18 zl, 

✓ wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa, 

przebudowa wraz ze zmian4 uZytkowania budynku administracyjnego Starostwa na 

potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku" — 55 120,00 z1; 

• rozdzial 75045 — Kwalifikacja wojskowa, 

Wydatki w tym rozdziale finansowane sq z dotacji celowej na zadania bieZqce z zakresu 

administracji rzqdowej. Plan 20 009 zl zostal wykonany w wysokoki 20 008,81 A, co stanowi 

100% planu rocznego. Wydatki dotyczyly przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 

w dniach od 1 do 17 lutego 2017 r. i obejmowaly: 

✓ wynajem pomieszczeri — 5 800,00 zl, 

✓ wynagrodzenia za wykonywanq prace wraz z pochodnymi °sob zatrudnionych do 

prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajce §wietlicowych z osobami stajacymi do 

kwalifikacji wojskowej — 8 537,45 zl, 

✓ wydatki dotyczqce Powiatowej Komisji Lekarskiej — 5 460,00 zl, 

✓ zakup materialow biurowych oraz ksiqZek orzeczen lekarskich — 211,36 zl. 
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• rozdzial 75075 — Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 

Plan w wysokoki 30 000 zi zostal wykonany w wysokoki 19 130,00 zl, co stanowi 63,77% 

planu rocznego. Zadania w tym rozdziale realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie. 

Plan 	 Wykonanie 

4 906 532 zl 	4 900 100,82 zi 

Dzial 754 — Bezpieczeristwo publiczne 

i ochrona przeciwpoiarowa 

Wydatki w tym dziale realizowane byly w nastepujqcych rozdzialach: 

• rozdzial 75404 - Komendy wojewOdzkie Policji 

• Plan —1 000 000 zl wykonano w wysokoki 998 302,50 zl, co stanowi 99,83% planu rocznego. 

Zgodnie z porozumieniem z dnia 25 lipca 2017 r. zawartym pomiedzy Komendantem 

Wojewodzkim Policji a Powiatem Pultuskim przekazano w dniu 14 grudnia 2017 r. na konto 

Funduszu Wsparcia Policji Wojewodztwa Mazowieckiego kwote 1 000 000 zi 

z przeznaczeniem na zakup dzialki pod budowc nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji 

w Pultusku. 

W dniu 22 grudnia 2017 r. na rachunek dochodow powiatu wplynql zwrot 

niewykorzystanych przez Komende Wojewodzkq Policji §rodkOw w wysokoki 1 697,50 zl. 

• rozdzial 75411 — Komendy powiatowe Panstwowej Stra2y Po2arnej 

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 3 884 514,00 zl, co stanowi 100% planu rocznego. 

Wydatki dotyczyly bie2qcej dzialalnoki Komendy Powiatowej Panstwowej Stra2y Po2arnej 

w Pultusku. Srodki na utrzymanie bie2qcej dzialalnoki Komendy Powiatowej Panstwowej 

Stra2y Po2arnej w Pultusku pochodzq z dotacji celowej z bud2etu panstwa na realizacjc zadan 

z zakresu administracji rzqdowej. 

• rozdzial 75414 — Obrona cywilna 

Srodki finansowe w tym rozdziale pochodzq z dotacji celowej na realizacjc zadan z zakresu 

administracji rzqdowej. Plan 810 zi na dzien 31 grudnia 2017 r. zostal wykonany w wysokoki 

808,77 zl, tj. 99,85% planu rocznego. 

Niewykorzystanq kwote dotacji w kwocie 1,23 zi zwrocono w dniu 8 grudnia 2017 r. do 

Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego. 

• rozdzial 75421 — Zarzqdzanie kryzysowe 

Plan realizowany byl zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarmdzania 

Kryzysowego. Plan wykonano w wysokoki 12 040,09 zl co stanowi 71,79% planu rocznego. 
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• rozdzial 75478 — Usuwanie skutkow klesk Zywiolowych 

rodki finansowe w tym rozdziale pochodzq z dotacji celowej na realizacje zadan z zakresu 

administracji rzqdowej z przeznaczeniem na dzialania zwiqzane z usuwaniem skutkOw klysk 

2ywiolowych. Plan wykonano w kwocie 3 106,00 21, co stanowi 100% planu. 

• Rozdzial 75495 — Pozostala dzialalnoge 

Zrealizowane wydatki w wysokoki 1 329,46 21 dotyczq realizacji projektu pn. „Budowa 

systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pultuskiego" wspOlfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka 

przyjazna §rodowisku" Dzialania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu" Regionalnego 

Programu Operacyjnego WojewOdztwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020. Dalsza realizacj a 

zadania zostala zaplanowana na rok 2018 r. 

Plan 	Wykonanie 

125 330 zl 	125 319,70 zl 

Dzial 755 — Wymiar sprawiedliwoici 

Dzial ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bie2qce z zakresu 

administracji rzqdowej. Plan w wysokoki 125 330 zl zostal zrealizowany w kwocie 

125 319,70 21, tj. 99,99% planu rocznego. 

Powy2sze wydatki dotyczq finansowania zadania wynikajqcego z ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2030, t.j.), polegajqcego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej w dwOch punktach na 

terenie powiatu pultuskiego. Zgodnie z w3T2ej wymienionq ustawq w jednym z punktOw 

nieodplatnej pomocy prawnej udzielajq adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie 

drugim udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej zostalo powierzone przez powiat pultuski 

organizacji pozarzqdowej, prowadzqcej dzialalno§e po2ytku publicznego. 

Plan 	Wykonanie 

1 032 805 zl 	941 785,50 zl 

Dzial 757 — Obsluga dlugu publicznego 

Wykonanie wydatkow w stosunku do planu rocznego wynosi 91,19%. Wydatki w tym 

dziale dotyczq odsetek od wyemitowanych w latach 2006, 2009, 2010, 2013 obligacji 

komunalnych, odsetek od zaciqgnictej w 2013 roku po2yczki z Wojewodzkiego Funduszu 

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pultusku" oraz odsetek od kredytu 
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zaciqgnietego w 2016 r. na sfinansowanie deficytu budZetu. Wydatki realizowano zgodnie 

z rzeczywistymi potrzebami w zakresie splaty odsetek od zaciqgnietych zobowiqzaii. 

Plan 
	Wykonanie 

224 974 zl 
	

0,00 zl 

Dzial 758 — Wine rozliczenia 

Nierozwiqzany stan rezerw na dzien 31 grudnia 2017 r. wyniosl 224 974 zl. 

• rezerwa ogolna w wysokoki 70 000 zl, 

• rezerwa celowa w wysokoki 154 974 zl, w tym na: 

✓ zadania oSwiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkolach 

ponadgimnazjalnych i placowkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki 

bieZqce w tym regulacje wynagrodze6 nauczycieli poszczegOlnych stopni awansu 

zawodowego w wysokoki 35 944 zl, 

✓ zadania z zakresu pomocy spolecznej w wysokoki 16 828 zl, 

✓ zarzqdzanie kryzysowe w wysokoki 102 202 zl. 

Wykorzystanie rezerw w roku 2017 nastepowalo zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami 

w danym zakresie. 

Plan 	 Wykonanie 

19 855 671 zi 	19 356 279,48 zl 

Dzial 801 — Oiwiata i wychowanie 

Plan 19 855 671 zi wykonano w wysokoki 19 356 279,48 zl, co stanowi 97,48% planu 

• 
rocznego. Wydatki realizowane byly wedlug potrzeb. Niksze wykonanie wydatkow o kwote 

499 391,52 zl dotyczy: 

• dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkol niepublicznych — 272 039,32 zl, 

• wydatkow na teoretycznq nauke zawodu uczniow w innych powiatach — 19 320,00 zl, 

• doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli — 10 865,27 zl, 

• realizacji projektu pn. „Mobilnoki zagraniczne w Portugali kluczem do sukcesu 

uczniow i nauczycieli" — 1 694,13 zi, 

• realizacji projektu pn. „Kreator kariery — rozwOj doradztwa edukacyjno — zawodowego 

w powiecie pultuskim" — 62 085,23 zl, 

• realizacji projektu pn. „My§1 kreatywnie. Dzialaj aktywnie. Program podnoszenia 

efektywnoki ksztalcenia i rozwoju spoleczno — zawodowego uczniow 

z niepelnosprawnokiq intelektualnq oraz z niepelnosprawnokiami sprzeZonymi; 
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podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego 0§rodka Szkolno — 

Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku" — 16 398,96 zl, 

• realizacji projektu pn. „Sta2 i praktyka atutem przyszlego pracownika" — 17 535,22 zl, 

• realizacji projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki" — 3 209,91 zl, 

• realizacji projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pultusku" — 41 765,40 zl, 

• rOZnic kursowych dotyczqcych projektu „Mobilnoki zagraniczne w Portugali kluczem 

do sukcesu uczniow i nauczycieli — 10 108,93 zl, 

• wydatk6w bie4cych dotyczqcych zadali o§wiaty realizowanych przez placowki 

o§wiatowe i Starostwo Powiatowe — 12 076,49 zl, 

• wydatkOw majqtkowych — 32 292,66 zl, w tym: 

✓ "Budowa sali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do uZytkowania dla 

uczniow LO im. P. Skargi w Pultusku wraz z niezbednym lqcznikiem (polqczeniem) 

z istniejqcym budynkiem szkoly" — 4 000,71 zl. 

✓ realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynkow uZytecznoki publicznej 

powiatu pultuskiego" (budynek Zespolu Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 

— planowane lqczne koszty finanowe: 2 074 532 zl) - 28 291,19 zl, 

✓ zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespolu SzkOl Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 

— 0,76 zl. 

Plan 
	 Wykonanie 

2 178 283 zl 
	

2 145 869,52 zi 

Dzial 851 — Ochrona zdrowia 

Wydatki w tym dziale realizowane byly w nastepujqcych rozdzialach: 

• rozdzial 85156 — Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz §wiadczenia dla osOb 

nieobjetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Plan — 2 118 426 zi wykonano w wysokoki 2 086 013,28 zl, co stanowi 98,47% planu. Wydatki 

wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dotyczqcymi oplacenia skladek na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasilku. 

• rozdzial 85195 — Pozostala dzialalno§e 

Plan w kwocie 59 857 wykonano w wysokoki 59 856,24 zl, tj. 100% planu rocznego. Wydatki 

bie2qce dotyczyly splaty zobowiqzali przejetych po przeksztalconym SPZOZ w spolkc z o. o. 
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Plan 	 Wykonanie 

20 131 203 zl 
	

20 077 333,50 zl 

Dzial 852 — Pomoc spoleczna 

Wydatki zaplanowane w wysokoki 20 131 203 zl zostaly wykonane w roku 2017 w kwocie 

20 077 333,50 zl, co stanowi 99,73% planu rocznego. Wydatki realizowano w nastepujqcych 

rozdzialach: 

• 85202 — Domy pomocy spolecznej 

Zrealizowane wydatki w powy2szym rozdziale dotyczq bie4cej dzialalnoki dom6w pomocy 
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spolecznej — wykonanie 17 047 724,01 zl, tj. 100% planu rocznego oraz wydatk6w 

majqtkovvych — wykonanie 83 689,72 zi, tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki majqtkowe 

dotyczyly: 

✓ datk6w inwestycyjnych Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach zwiqzanych 

z instalacjq odgromowq na budynku wielorodzinnym — 9 994,52 zl, 

✓ wykonania przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku dokumentacji projektowej 

przewidzianej do realizacji inwestycji dotyczqcej budowy budynku garazowo — 

gospodarczego — 10 650,00 zl, 

✓ modernizacji bramy wjazdowej Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku — 5 535,00 zl, 

✓ budowy przylqcza do sieci energetycznej (Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku) —

5 099,70 zl, 

✓ rozbudowy wewnetrznej instalacji mechanicznej do pomieszczenia palarni oraz 

rozbudowy systemu sygnalizacji poZaru (Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku) —

26 799,50 zl, 

✓ zakupu zmywarki dla potrzeb Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem — 10 236,00 zl, 

✓ zakupu suszarki na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku — 15 375,00 zl; 

• 85203 — 0§rodki wsparcia 

Plan w wysokoki 1 405 887 zl wykonany zostal w kwocie 1 405 855,92 zl, co stanowi 100% 

planu rocznego. Srodki w tym dziale pochodzq z dotacji celowej z budZetu panstwa na zadania 

z zakresu administracji rzqdowej. Zrealizowane wydatki dotyczq: 

✓ bie2qcej dzialalnoki Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku 

505 855,92 zl, 

✓ datkow bieZqcych dotyczqcych zakupu i vvyposa2enia rodowiskowego Domu 

Samopomocy w Pultusku — 100 000,00 zl, 
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✓ datkOw maktkowych dotyczqcych realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa 

budynku „A" Starostwa Powiatowego w Pultusku wraz ze zmiang sposobu uZytkowania 

na Srodowiskowy Dom Samopomocy" — 800 000,00 zl. 

Niewykorzystane §rodki w kwocie 31,08 zl zostaly zwrocone w dniu 29 grudnia 2017 r. do 

Mazowieckiego Urzedu WojewOdzkiego; 

• 85218 — Powiatowe centra pomocy rodzinie 

Wydatki zaplanowane w wysokoki 438 270 zi wykonano w kwocie 438 267,23 zl, tj. 100% 

planu rocznego. Wydatki dotyczq bie4cej dzialalnoki Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pultusku; 

• 85220 — Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o§rodki 

interwencji kryzysowej 

W powy2szym rozdziale wydatki wykonano w wysokoki 18 708,08 zl, co stanowi 100% planu 

rocznego. Wydatki zgodne z rzeczywistymi potrzebami; 

• 85295 — Pozostala dzialalno§e 

Plan — 1 136 282 zi wykonano w wysokoki 1 083 088,54 zl, co stanowi 95,32% planu 

rocznego. 

Zrealizowane wydatki w powy2szym rozdziale dotyczg: 

✓ realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Pultusku projektu pn. „Ju2 

dzi§ pracujemy na lepsze jutro" — 296 661,09 zl, co stanowi 90,34% planu rocznego, 

✓ zadania inwestycyjnego dotyczqcego rozbudowy i przebudowy budynku „A" Starostwa 

Powiatowego w Pultusku wraz ze zmiang sposobu uZytkowania z przeznaczeniem na 

realizacje zadall z zakresu pomocy spolecznej — 704 360,26 zl, tj. 97,11% planu 

rocznego; 

✓ realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej pod tytulem „Bardziej 

sprawni, bardziej aktywni" w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Spolecznej pn. „Oparcie spoleczne dla osOb z zaburzeniami 

psychicznymi" - 82 067,19 zl, co stanowi 99,38% planu rocznego. 

Plan 
	 Wykonanie 

3 565 359 zi 
	

3 563 664,18 zi 

Dzial 853 — Pozostale zadania w zakresie 

polityki spolecznej 

Plan w tym dziale zostal wykonany w 99,95% planu rocznego. Wydatki w 2017 r. realizowane 

byly w nastepuhcych rozdzialach: 
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• 85311 — Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osOb niepelnosprawnych 

Plan 8 000 z1 wykonano w wysokoki 7 405,50 zl, tj. 92,57% planu rocznego. Wydatki 

dotyczyly pokrycia koszt6w utrzymania uczestnikow Warsztat6w Terapii Zajeciowej. Wydatki 

realizowano zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie okreglenia wysokoki i zasad 

pokrywania przez Powiat Pultuski kosztow rehabilitacji mieszkalica Powiatu Pultuskiego — 

uczestnika Warsztat6w Terapii Zajeciowej dzialajqcych na terenie Powiatu Nowodworskiego 

w Starych Piekirogach przy ul. Gen. W1. Sikorskiego 5a, prowadzonych przez Stowarzyszenie 

Wsparcia Spolecznego „JAN — POL" z siedzibq przy ul. Gen. Wl. Sikorskiego 5a, Stare 

Piekirogi, 05 — 191 Nasielsk — w czeki nieobjetej finansowaniem ze §rodkow Paristwowego 

Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych. Wsparciem przez Warsztaty Terapii 

Zajeciowej w Starych Piekirogach na terenie Powiatu Nowodworskiego zostalo objetych 

piecioro mieszkaricow Powiatu Pultuskiego. 

• 85321 — Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnoki 

PowyZszy rozdzial obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieZqce 

z zakresu administracji rzqdowej. Plan 131 501 z1 wykonano w wysokoki 131 496,99 zl, 

co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczq bie24cej dzialalnoki 

Powiatowego Zespolu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnoki. Niewykorzystanq kwote 

dotacji — 4,01 z1 zwrocono w dniu 28 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzedu 

WojewOdzkiego; 

• 85333 — Powiatowe urzedy pracy 

Plan 1 948 282 z1 wykonany zostal w wysokoki 1 947 190,37 zl, tj. 99,94% planu rocznego. 

• 
Wydatki w tym rozdziale dotyczq bieZqcej dzialalnoki Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku; 

• 85334 — Pomoc dla repatriant6w 

Rozdzial obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieZqce z zakresu 

administracji rzqdowej. Plan w wysokoki 1 464 976 z1 wykonano na dzien 31 grudnia 2017 r. 

w wysokoki 1 464 971,32 zl, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowane wydatki 

dotyczyly pomocy dla repatriantow i ich rodzin; 

• 85395 — Pozostala dzialalno§e 

Plan 12 600 z1 wykonano w 100%. Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieZqce 

z zakresu administracji rzqdowej dotyczyly wyplaty §wiadczenia pienieZnego na czekiowe 

pokrycie koszt6w zagospodarowania i bieZ4cego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla 

posiadaczy Karty Polaka osiedlajqcych sic w Polsce. 
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Plan 	Wykonanie 

7 612 596 zl 	7 534 031,32 zl 

Dzial 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza 

Wykonanie wydatk6w w stosunku do planu rocznego wynosi 98,97%. Wydatki zrealizowano 

zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Ni2sze wykonanie planu dotyczy: 

• rozdzialu 85404 — Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka — 49 430,80 zl, 

• rozdzialu 85406 — Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specj alistyczne — 691,58 zl, 

• rozdzialu 85495 — Pozostala dzialalnok — 28 290,20 zl. 

Wydatki majatkowe w tym rozdziale dotyczyly realizacji projektu pn. „Termomodernizacja 

budynkOw u2ytecznoki publicznej powiatu pultuskiego" (budynek Specjalnego Wrodka 

Szkolno — Wychowawczego w Pultusku — planowane laczne koszty finansowe: 1 495 201 zl). 

Plan 
	Wykonanie 

1 539 825 zl 
	

1 460 858,65 zi 

Dzial 855 - Rodzina 

Plan w wysokoki 1 539 828 zl w 2017 r. wykonany zostal w wysokoki 1 460 858,65 zl, co 

stanowi 94,87% planu rocznego. Wydatki realizowano w nastepujacych rozdzialach: 

• 85508— Rodziny zastepcze 

Plan w wysokoki 1 491 564 zl wykonany zostal w wysokoki 1 426 058,62 zl, co stanowi 

95,61% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotycza §wiadczen dla rodzin zastepczych 

oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie koszt6w utrzymania dzieci z naszego 

powiatu, przebywajacych w rodzinach zastepczych na terenie innych powiatow oraz wydatk6w 

dotycz4cych realizacji dodatku wychowawczego (pomoc paristwa w wychowaniu dzieci) 

Realizacja wydatk6w zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie; 

• 85510 — Dzialalno§e placowek opiekuriczo — wychowawczych 

Plan w vvysokoki 48 261 zi zostal wykonany w wysokoki 34 800,03 zl, co stanowi 72,11% 

planu rocznego. Wydatki realizowane byly zgodnie z potrzebami w tym zakresie. 
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Plan 	Wykonanie 

3 800 zl 
	

2 248,15 zl 

Dzial 900 — Gospodarka komunalna 

i ochrona Srodowiska 

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczqce zadan z zakresu ochrony §rodowiska, 

zrealizowano zgodnie z potrzebami i dotyczyly finansowania zadati z zakresu ochrony wod. 

Wykonane wydatki w kwocie 2 248,15 zi (59,16% planu rocznego), dotyczyly funkcjonowania 

Spolecznej Strazy Rybackiej (zakup paliwa do Iodzi, ubezpieczenie sprzctu i ludzi). 

Plan 	Wykonanie 

310 336 zi 	297 361,19 zi 

Dzial 921 — Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

Plan 310 336 zI zostal wykonany w kwocie 297 361,19 zl, co stanowi 95,82% planu rocznego. 

W 2017 r. realizowano wydatki w nastepujqcych rozdzialach: 

• 92116 - Biblioteki 

Powiat Pultuski przekazal dla Gminy Pultusk dotacje przeznaczonq na realizacje zadan 

biezqcych biblioteki powiatowej w kwocie 187 600 zI, co stanowi 100% planu rocznego. 

• 92120 — Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami 

Plan w kwocie 35 000 zl zostal wykonany w 100%. Wydatki realizowano zgodnie z: 

V umowq nr FN/1/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. pomiedzy Powiatem Pultuskim a Parafi4 

Rzymskokatolickq Sw. Stanislawa Kostki o udzielenie dotacji 	na prace 

konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy Kokiele pw. Sw. KrzyZa 

w Pultusku z XVI/XVII w. wraz z aneksem z dnia 10 grudnia 2017 r. - Powiat Pultuski 

przekazal w dniu 27 listopada 2017 r. dotacje w wysokoki 23 000,00 zI; 

✓ umowq nr FN/2/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. pomigdzy Powiatem Pultuskim a Parafiq 

Rzymskokatolickq pw. Niepokalanego Poczecia Naj§wietszej Marii Panny w Sokolowie 

Wlokiatiskim o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty 

budowlane przy zabytku: drewnianym kokiele z XVII w. pod wezwaniem Naj§wietszej 

Marii Panny wraz z wyposa2eniem wnetrz, dzwonnicq i otoczeniem w promieniu 100 

m. w Sokolowie — Powiat Pultuski przekazal w dniu 16 czerwca 2017 r. dotacje 

w wysokoki 12 000,00 zl; 

• 92195 — Pozostala dzialalnoge 

Wydatki w wysokoki 87 736 zI wykonano w kwocie 74 761,19 zI tj. 85,21% planu. Wydatki 
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w tym rozdziale dotycz4 organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w powiecie 

pultuskim. 

Plan 
	Wykonanie 

40 785 zl 
	

25 542,44 zi 

Dzial 926 — Kultura fizyczna 

Wydatki w tym dziale dotyczyly organizowanych przez powiat pultuski imprez sportowych. 

Wydatki wykonane zostaly w 62,63% planu rocznego — zgodnie z rzeczywistymi potrzebami 

w tym zakresie. 

IV. Wykonanie wydatkow bieiacych za 2017 r. 

Wykonanie wydatkow bieZ4cych z wyodrebnieniem dzialOw i rozdzialow klasyfikacji 

budZetowej przedstawia zal4cznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budZetu za 2017 r. 

Zgodnie z ustaw4 o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwala 

budZetowa na 2017 r. w ramach wydatkow bie24cych wyodrcbnia: 

• wydatki jednostek budZetowych w tym: 

✓ wynagrodzenia i skladki od nich naliczane, 

✓ wydatki zwivane z realizacj4 ich statutowych zadan, 

• dotacje na zadania bieZ4ce, 

• §wiadczenia na rzecz osOb fizycznych, 

• wydatki na programy finansowane z udzialem §rodkow, o ktOrych mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ufp, 

• wyplaty z tytulu porcczeft i gwarancji, 

• obsluge dlugu. 

Sprawozdanie z wykonania budZetu za 2017 rok przedstawiono w szczegolowoki 

uchwaly budZetowej, z wyodrebnieniem wydatkow opisanych wyzej. 

Zadania powiatu realizujq niZej wymienione jednostki budZetowe: 

• Zarzqd Drog Powiatowych w Pultusku, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku, 

• Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem, 

• Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach, 

50 



• Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku, 

• Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku, 

• Liceum Ogolnoksztalcqce im P. Skargi w Pultusku, 

• Zespol SzkOl im. B. Prusa w Pultusku, 

• Zespol Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku, 

• Specjalny 0§rodek Szkolno — Wychowawczy im. A. Karlowicz w Pultusku, 

• Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna w Pultusku, 

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku, 

• Komeda Powiatowa Panstwowej Stray Po2arnej w Pultusku, 

• Powiatowy Urzqd Pracy w Pultusku, 

• Starostwo Powiatowe w Pultusku. 

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatkow przebiegala w ramach 

limitow w poszczegOlnych kategoriach wydatkow, przyjctych uchwalq bud2etowq na rok 2017 

oraz dokonanymi w trakcie roku bud2etowego zmianami bud2etu. W ramach limitow 

wydatkow w poszczegolnych kategoriach wydatkOw tj.: 

• wynagrodzenia i skladki od nich naliczane, 

• wydatki zwiqzane z realizacjq zadali statutowych, 

• §wiadczenia na rzecz osob fizycznych, 

• wydatki na programy finansowane z udzialem §rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

zostaly sporzqdzone plany finansowe w pelnej szczegolowoki klasyfikacji bud2etowej, 

realizacja przebiegala zgodnie z przyjctym planem finansowym. W 2adnej jednostce 

organizacyjnej powiatu nie nastqpilo przekroczenie planu wydatkOw w poszczegolnych 

paragrafach klasyfikacji budzetowej. 

Stopien zaawansowania realizacji programow wieloletnich w zakresie wydatkOw 

biei4cych 

Zaplanowany do realizacji na 2017 r. limit wydatkOw bie2qcych na przedsiewziecia 

objete Wieloletniq Prognozq Finansowq w kwocie 1 617 134 zl zostal zrealizowany w kwocie 

1 438 229,79 zl, co stanowi 88,94% planowanego limitu na 2017 r. 

W ramach wydatkow bie2qcych realizowano wydatki na: 

a) programy, projekty lub zadania zwivane z programami realizowanymi 

z udzialem grodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
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2009 r. o finansach publicznych: 

• „Mobilnoki zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniow i nauczycieli" 

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pultusku w latach 2016 — 2017 na podstawie 

umowy POWERVET — 2016 — 1 — PLO1 — KA102 — 024403. Plan na rok 2017 w wysokoki 

502 838 zi zostal wykonany w kwocie 501 143,87 zl, co stanowi 99,66% planu rocznego. 

Zrealizowane wydatki w 2017 r. dotyczyly nastcpujqcych zadatl: 

1. Wsparcie organizacyjne w lqcznej kwocie: 

w tym: 

88 197,23 zl 

V wynagrodzenia personelu projektu: 33 646,32 zl 

I organizacja praktyki dla uczniOw (zwiedzanie): 44 812,65 zi 

V kurs jczykowy dla uczestnik6w: 4 800,00 zl 

V warsztaty pedagogiczne: 630,00 zi 

V warsztaty kulturowe: 970,00 zi 

V zakup odzieZy ochronnej dla uczestnik6w: 1 477,06 zi 

V zakup produktow na organizacje konferencji podsumowujacej 

projekt 

1 861,20 zl 

2. Koszty podroZy w kwocie: 111 104,76 zi 

3. Wsparcie indywidualne (kieszonkowe, zakwaterowanie, wyZywienie, 

transport lokalny, koszty administracyjne, ubezpieczenie uczestnikow) 

w kwocie: 301 841,88 zl 

Lqczne naklady finansowe na realizacje projektu w latach 2016 — 2017 wynosily 512 101,00 zi 

Do dnia 30 listopada 2017 r. tj. do dnia zakoficzenia realizacji projektu zrealizowano wydatki 

w kwocie 508 386,69 zl, co stanowi 99,27% lqcznych nakladow finansowych na realizacje 

projektu. 

• „Jai dziS pracujemy na lepsze jutro" 

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku na podstawie 

umowy RPMA.09.01.00-14-5539/16-00 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

Plan na rok 2017 w wysokoki 328 398 zl zostal zrealizowany w kwocie 296 661,09 zl, co 

stanowi 90,34%. Wykonane wydatki dotyczyly nastepuhcych zadati: 

.7 praca socjalna: 	 12 253,44 zl 

✓ poradnictwo psychologiczne: 	 4 552,30 zl 

✓ poradnictwo prawne: 	 2 982,56 zi 
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✓ poradnictwo zawodowe: 

✓ szkola dla rodzicow: 

✓ trening kompetencji spolecznych: 

✓ grupy wsparcia: 

✓ kursy i szkolenia zawodowe: 

✓ state: 

✓ dzialalno§e kulturalno — spoleczna 

✓ zasilki i pomoc w naturze 

✓ dzialania o charakterze spoleczno — integracyjnym: 

✓ koszty po§rednie (obsluga projektu): 

2 970,48 zl 

7 493,31 zl 

2 690,65 zi 

1 600,00 zl 

122 606,58 zl 

14 610,73 zl 

2 575,00 zi 

56 762,86 zi 

6 230,96 zi 

59 332,22 zl 

• „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 

pultuskim" 

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pultusku na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr RPMA.10.03.01-14-7000/16-00 z dnia 30 marca 2017 r. Projekt 

wspolfinansowany ze §rodkow Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla 

rozwoju regionu Dzialanie 10.03 Doskonalenie zawodowe Poddzialanie 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniOw. Plan na rok 2017 w kwocie 242 785 z1 zostal wykonany w wysokoki 

180 699,77 zi, tj. 74,43% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyly: 

✓ adaptacji pomieszczen przeznaczonych na Szkolne Punkty 

Informacji i Kariery: 
	

3 755,38 zi 

✓ wyposaZenia pomieszczen przeznaczonych na Szkolne Punkty 

Informacji i Kariery: 
	

54 929,40 zl 

✓ zakupu multimedialnych programow komputerowych: 
	

24 176,88 zl 

✓ zakupu podrecznikow i materialOw edukacyjnych: 
	

12 637,40 zi 

✓ zakupu pakietu narzedzi dla ucznia do planowania indywidualnej 
	

9 331,35 z1 

§cieZki rozwoju kariery: 

✓ sfinansowania studiow podyplomowych z zakresu doradztwa 

edukacyjno - zawodowego wraz z kosztami dojazdOw dla 38 857,60 zl 

nauczycieli: 

✓ wynagrodzeri wraz z pochodnymi personelu projektu: 
	

37 011,76 z1 
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• „Myil kreatywnie. Dzialaj aktywnie. Program Podnoszenia efektywnoSci 

ksztalcenia i rozwoju spoleczno — zawodowego uczniOw z niepelnosprawnogci4 

intelektualn4 oraz z niepelnosprawnogciami sprzeionymi; Podnoszenie 

kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ogrodka Szkolno — 

Wychowawczego im. Anny Karlowicz w Pultusku": 

Projekt realizowany przez Specjalny Wrodek Szkolno — Wychowawczy w Pultusku na 

podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7210/16 z dnia 2 sierpnia 2017 roku, 

wspolfinansowany przez Unite Europejskq 	ze §rodkOw Europejskiego Funduszu 

Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020. Plan roku 2017 w wysokoki 85 246 zi wykonany zostal na dzieh 31 grudnia 

2017 r. w kwocie 68 847,04 zl. Zrealizowane wydatki dotyczyly: 

✓ zakupu pomocy dydaktycznych ( zestawy komputerowe, programy 

edukacyjne, sprzet rehabilitacyjno-terapeutyczny, gry, klocki, 

puzzle oraz artykuly biurowe, §rodki czystoki, akcesoria 

ogrodnicze, krawieckie do wykorzystania na zajeciach): 	 49 485,14 zl 

✓ szkolen dla nauczycieli (kurs doskonalqcy dla 13 nauczycieli pt.: 

„Rozwijanie umiejetnoki kluczowych w obszarze samodzielno§ci 

uczniOw z niepelnosprawno§ciq intelektualnq", kurs doskonalqcy 

dla 13 nauczycieli pt.:" Wykorzystanie narzedzi TIK oraz 

cyfrowych programow i aplikacji w nauczaniu przedmiotowym", 

kurs doskonalqcy dla 13 nauczycieli pt.:" Indywidualizacja pracy 

z uczniem na roZnych etapach edukacyjnych"): 	 7 950,00 zi 

✓ wynagrodzen dla nauczycieli za prowadzenie zajea z przedmiotOw 

matematyczno-przyrodniczych, dydaktyczno-wyrownawczych 

z matematyki oraz zajecia pozalekcyjne „Bezpieczny uezen 

w cyfrowym §wiecie: 	 3 138,27 zl 

✓ promocji projektu: 	 578,30 zl 

✓ zarz4dzania projektem (wynagrodzenie personelu obslugujqcego 

projekt): 	 7 695,33 zi 

Wklad wlasny niepienicZny na realizacje powy2szego projektu w 2017 r. wyniosl 3 200,00 zl 

(udostepnienie sal do prowadzenia zajee). 
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• „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pultusku" 

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pultusku na podstawie umowy nr 

RPMA.10.01 .01 -14-7276/16-00. Proj ekt wspolfinansowany z Europej skiego Funduszu 

Spolecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Dzialania 10.1 

Ksztalcenie i rozwOj dzieci i mlodzie2y Podzialania 10.1.1 Edukacja ogolna (w tym w szkolach 

zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 

2014 2020. 

Plan na rok 2017 w wysokoki 127 994 zl zostal wykonany w wysokoki 86 228,60 zl. 

Zrealizowane wydatki dotyczyly: 

✓ wyposa2enia szkoly w pomoce dydaktyczne i narzedzia TIK 

(zakup laptopow, zestawu interaktywnego — tablica 

interaktywna, projektor): 	 47 994,60 zl 

✓ tworzenia warunkow dla nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu — wyposa2enie pracowni przyrodniczych: 	 16 500,41 zl 

✓ ksztaltowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniow 

(zakup materialow dydaktycznych dla uczniow z zakresu 

biologii i chemii, zakup specjalistycznych program6w 

multimedialnych do nauki jczyka angielskiego i niemieckiego): 	7 229,48 zl 

✓ zarzqdzania 	projektem 	(wynagrodzenie 	personelu 

obslugujqcego projekt): 	 14 504,11 zi 

• „Stai i praktyka atutem przyszlego pracownika" 

Projekt realizowany przez Zespol Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku, na podstawie umowy 

nr RPMA.10.03.01-14-7142/16-00. Projekt wspolfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 

Spolecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialania 10.3 

Doskonalenie zawodowe, Poddzialania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow RPO WM na 

lata 2014-2020. Plan na rok w kwocie 196 519 zi zostal wykonany w kwocie 178 983,78 zl. 

W 2017 r. wydatkowano §rodki na: 

✓ dodatkowe zajccia (kurs carvingu, warsztaty oceny jakoki, 

warsztaty kulinarne, zakup artykulow spo2ywczych i innych 

materialow niezbednych na zajecia, zakup odzie2y ochronnej, 

zestaw6w szkoleniowych, catering oraz zakupy na przerwc 

kawowq): 	 24 384,80 zl 
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✓ wyposaZenie pracowni nauki zawodu — pracownia uslug 

fryzjerskich, pracownia projektowania fryzur (zakup laptopow z 

oprogramowaniem, routera, urzadzenia wielofunkcyjnego, tablicy 

multimedialnej, 	 glo§nikow, 	 projektora 

z uchwytem, ekranu elektrycznego, szafy, stolikOw, krzesel, myjek 

fryzjerskich, suszarek, grzebieni, szczotek, noZyczek, itd.) 	128 260,43 zl 

✓ zarzadzanie projektem (wynagrodzenie personelu obslugujacego 

projekt) 	 23 605,77 zl 

✓ zakupy rzeczowe (artykuly biurowe, §rodki czystoki, materialy 	2 732,78 zi 

promocyjne) 

Wklad wlasny niepienicZny na realizacje powy2szego projektu w 2017 r. wyniosl 8 640,00 zl 

(udostepnienie sal do prowadzenia zajea dodatkowych). 

• „TIK w nauczaniu matematyki" 

Projekt realizowany przez Zespol SzkOl im. Boleslawa Prusa w Pultusku na podstawie umowy 

nr RPMA.10.01.01-14-7194/16-00. Projekt wspolfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 

Spolecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialania 10.1 

Ksztalcenie i rozwoj dzieci i mlodzie2y, Poddzialania 10.1.1 Edukacja ogolna (w tym 

w szkolach zawodowych) z RPO WM na lata 2014-2020. Plan na rok 2017 w wysokoki 

48 130 zl zostal wykonany w kwocie 44 920,09 zl. Zrealizowane wydatki dotyczyly: 

✓ zajee dodatkowych, wyjazdow edukacyjnych (zajecia 

wyrownawcze z matematyki, warsztaty z ICT, warsztaty rozwoju 

osobistego, warsztaty z logicznego my§lenia i warsztaty 

efektywnego uczenia sic, zakup zestawow szkoleniowych 

i materialow papierniczych na zajecia i warsztaty, wyjazd 

edukacyjny wraz z wyZywieniem, catering oraz zakupy na przerwc 

kawowa): 	 33 043,11 zl 

✓ wsparcia nauczycieli — moderowanie sieci wspOlpracy 

i samoksztalcenia nauczycieli przedmiotow matematyczno-

przyrodniczych, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli 

(wynagrodzenie moderatora sieci wsparcia nauczycieli): 	 750,00 zl 

✓ zarzadzania projektem (wynagrodzenie personelu obslugujacego 

projekt): 	 10 794,98 zl 
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✓ zakupow rzeczowych (artykuly biurowe, materialy promocyjne): 	332,00 zl 

Wklad wlasny niepienie2ny na realizacje powy2szego projektu w 2017 r. wyniosl 11 707,50 zl 

(udostcpnienie sal do prowadzenia zajca dodatkowych). 

b) programy, projekty lub zadania pozostale: 

w tym: 

• „Modernizacja ewidencji gruntow i budynkOw obrcbu Dzbanice, gmina Pokrzywnica" 

Na dzieti 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatki w wysokoki 35 900,00 zl, co stanowi 100% 

limitu wydatkOw na rok 2017. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pultusku. 

Lqczne naklady na realizacje zadania w latach 2016 — 2017 wynoszq 57 500 zl. Do dnia 

31 grudnia 2017 r. wydatki zostaly zrealizowane w 100% (rok 2016 — 21 600 zl, rok 2017 —

35 900 zi); 

• „Zakup koparko — ladowarki z vvyposa2eniem w formie leasingu operacyjnego" 

Na realizacje zadania w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokoki 28 563,25 zi. Wydatki 

poniesione od poczqtku realizacji zadania w wysokoki 405 998,34 zi stanowiq 100% lqcznych 

nakladow finansowych na lata 2012 — 2017 (405 999 zi). Zadanie realizowane przez Zarzqd 

Dr6g Powiatowych w Pultusku; 

• „Realizacja zadan dotyczqcych pelnienia przez Poradnie Psychologiczno — 

Pedagogicznq w Pultusku funkcji wiodqcego o§rodka koordynacyjno - rehabilitacyjno 

— opiekuticzego na obszarze powiatu pultuskiego" 

Plan wydatk6w na rok 2017 w wysokoki 20 760 zi zostal wykonany przez Poradnie 

Psychologiczno — Pedagogicznq w Pultusku w kwocie 16 282,30 zi, co stanowi 78,43% 

nakladow na rok 2017. 

V. Wykonanie wydatkow majqtkowych za 2017 r. 

Wykonanie wydatkow mahtkowych wedlug dzialow i rozdzialow klasyfikacji 

budZetowej przedstawia zalqcznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budzetu powiatu 

pultuskiego za rok 2017. 

Plan wydatkow majqtkowych w wysokoki 11 998 684 zi zostal wykonany w kwocie 

11 816 413,37 zi, co stanowi 98,48% planu rocznego. 

W ramach wydatkow majqtkowych zaplanowano: 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne — realizacja planu stanowi 98,48% planu rocznego, 
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w tym: 

• inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udzialem §rodkOw europejskich 

i innych §rodkOw ze Zrodel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi, w wysokoki 

3 706 116 zl. Realizacja w roku 2017 wyniosla 3 584 230,20 zl, co stanowi 96,71% 

planu. 

Inwestycje na programy finansowane z udzialem §rodkow europejskich dotyczyly: 

realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorzqdOw Mazowsza dla aktywizacji 

spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 

72 000,00 zl, 

realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu 

Pultuskiego" —1 329,46 zl, 

realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynkOw uZytecznoki publicznej powiatu 

pultuskiego" — 3 510 900,74 zl. 

Zrealizowane wydatki majqtkowe w wysokoki 11 816 413,37 zl dotyczyly: 

1. Inwestycji nieobjetych Wieloletniq Prognozq Finansowq 

w tym: 

a) modernizacja dr6g powiatowych: 

w tym: 

• rozbudowa mostu przez rzeke Przewodowke w miejscowoki 

BialowieZa wraz z rozbudowq drogi powiatowej nr 3431W 

realizacji Pultusk — Trzciniec — Gokiejewo: 

• rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica — Pokrzywnica 

na odcinku Winnica — Domoslaw: 

• budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku 

Glodowo — Przemiarowo: 

• wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do 

realizacji inwestycji: 

b) pozostale zadania inwestycyjne: 

• zakup samochodu cie2arowego dla potrzeb Zarzqdu DrOg 

Powiatowych w Pultusku: 

• zakup rozsiewacza piasku dla Zarzqdu Drog Powiatowych 

w Pultusku: 

8 465 049,12 z1 

3 078 662,88 zi 

1 914 500,00 zl 

888 888,88 zi 

136 530,00 zl 

138 744,00 zl 

5 386 386,24 zi 

25 299,87 z1 

3 800,00 zi 
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• zakup sprzetu komputerowego i oprogramowania na potrzeby 

Starostwa Powiatowego w Pultusku: 	 141 568,08 zl 

• zakup oprogramowania EWOPIS 7: 	 4 797,00 zi 

• zakup systemu naglognienia na wyposaZenie Sali Rady Powiatu: 	19 625,88 z1 

• wymiana urzqdzenia UTM zabezpieczaj4cego siee LAN, lqcze na 

styku siee — Internet: 	 20 499,18 zi 

• wykonanie dokumentacji technicznej dla celOw adaptacji 

budynk6w Starostwa Powiatowego (wykonanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej 	dla zadania: „Rozbudowa, 

przebudowa wraz ze zmianq uZytkowania budynku 

administracyjnego Starostwa na potrzeby Srodowiskowego Domu 

Samopomocy w Pultusku"): 	 55 120,00 zi 

• zakup kserokopiarki na potrzeby Zespolu SzkOl Zawodowych im. 

J. Ruszkowskiego w Pultusku: 	 8 349,24 zi 

• wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach 

zwigzane z instalacj4 odgromowq na budynku wielorodzinnym: 	9 994,52 z1 

• wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianej do realizacji 

inwestycji dotycz4cej budynku garaZowo — gospodarczego (Dom 

Pomocy Spolecznej w Pultusku): 	 10 650,00 zl 

• modernizacja bramy wjazdowej Domu Pomocy Spolecznej 

w Pultusku: 	 5 535,00 zi 

• wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku 

dotycmce budowy przylqcza do sieci energetycznej: 	 5 099,70 zi 

• rozbudowa wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej do 

pomieszczenia palarni oraz rozbudowa systemu sygnalizacji 

po2aru dia potrzeb Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku: 	 26 799,50 zi 

• zakup zmywarki dla potrzeb Domu Pomocy Spolecznej 

w Obrytem: 	 10 236,00 zi 

• zakup suszarki dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku: 	 15 375,00 zl 

• rozbudowa i przebudowa budynku „A" Starostwa Powiatowego 

w Pultusku wraz ze zmianq sposobu uZytkowania na 

rodowiskowy Dom Samopomocy: 	 800 000,00 zl 

• rozbudowa i przebudowa budynku „A" Starostwa Powiatowego 
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w Pultusku wraz ze zmianq sposobu uZytkowania 

z przeznaczeniem na realizacje zadah z zakresu pomocy 

spolecznej: 

• zakup kserokopiarki dla Specjalnego 0§rodka Szkolno 

Wychowawczego w Puhusku: 

• termomodernizacja budynkow uZyteczno§ci publicznej powiatu 

pultuskiego: 

w tym: 

— budynek Specjalnego Wrodka Szkolno — Wychowawczego 

w Pultusku: 

— budynek Zespolu Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 

Pultusku: 

2. Inwestycji objetych Wieloletnia Prognozq Finansow4: 

w tym: 

• budowa sali gimnastycznej przy Liceum OgOlnoksztalcacym im. 

P. Skargi w Pultusku 

• realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania 

i alarmowania powiatu pultuskiego": 

• realizacja projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorzadOw 

Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego 

w zakresie e-administracji i geoinformacji": 

704 360,26 zl 

6 125,40 zl 

3 513 151,61 zl 

1 466 910,80 zl 

2 046 240,81 zi 

2 353 061,75 zl 

2 279 732,29 zi 

1 329,46 zl 

72 000,00 zl 

Ponadto w ramach wydatkow majatkowych zrealizowano wydatki w kwocie 998 302,50 zl. 

Zgodnie z porozumieniem z dnia 25 lipca 2017 r. zawartym pomiedzy Komendantem 

Wojewodzkim Policji a Powiatem Pultuskim przekazano w dniu 14 grudnia 2017 r. na konto 

Funduszu Wsparcia Policji WojewOdztwa Mazowieckiego kwote 1 000 000 zi 

z przeznaczeniem na zakup dzialki pod budowe nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji 

w Pultusku. 

W dniu 22 grudnia 2017 r. na rachunek dochod6w powiatu wplynal zwrot 

niewykorzystanych przez Komendc Wojewodzk4 Policji srodkow w wysokoki 1 697,50 zl. 
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Stopien zaawansowania realizacji programow wieloletnich w zakresie wydatkow 

maj4tkowych 

Zaplanowany do realizacji w 2017 r. limit wydatkOw majqtkowych na przedsiewziecia objete 

Wieloletniq Prognozq Finansowq w wysoko§ci 2 422 398 zl zostal zrealizowany w kwocie 

2 353 061,75 zl, co stanowi 97,14% planowanego limitu. W ramach wydatkow majqtkowych 

realizowano wydatki na: 

a) programy, projekty lub zadania zwivane z programami realizowanymi z udzialem 

grodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 t.j.) 

• „Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". 

Projekt realizowany jest przez Samorzqd WojewOdztwa Mazowieckiego zgodnie z podpisanq 

umowq z dnia 13 paklziernika 2015 r. (wraz z pokliejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej 

wspolpracy przy realizacji projektu. Plan 137 335 zl (wymagany wklad Powiatu Pultuskiego 

w roku 2017) zostal wykonany w wysokoki 72 000,00 zl. 

Zgodnie z zawartq umowq Nr 181/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 17 marca 2017 r. 

o udzielenie dotacji w roku 2017 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne 

partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji spoleczeristwa informacyjnego w zakresie 

e-administracji i geoinformacji" przekazano w dniu 27 kwietnia 2017 r do Urzedu 

Marszalkowskiego WojewOdztwa Mazowieckiego w Warszawie dotacje w wysokoki 

137 335 zl. 

W zwiqzku z niewykorzystaniem w roku 2017 r. §rodkow na realizacje w/w projektu Urzad 

Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego dokonal w dniu 18 grudnia 2017 r. zwrotu 

dotacji w vvysokoki 65 335,00 zl; 

• „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pultuskiego" —

1 329,46 zl. 

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pultusku na podstawie umowy nr 

RPMA.05 .01.00-14-4010/15-00. Proj ekt wspolfinansowany z Europej skiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna §rodowisku" 

Dzialanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu" Regionalnego Programu Operacyjnego 

WojewOdztwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020. 

W 2017 r. zrealizowano wydatki w lqcznej wysokoki 1 329,46 zl, co stanowi 100% lqcznych 

nakladOw na rok 2017. 
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b) programy, projekty lub zadania pozostale: 

• „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcqcym im. P. Skargi 

w Pultusku" — 2 279 732,29 zl 

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pultusku w latach 2017 — 2018. Plan na rok 

2017 w wysokoki 2 283 733 zl zostal wykonany w kwocie 2 279 732,29 zl. Lqczne naklady 

na realizacje zadania wynoszq 5 468 843 zl. Zrealizowane wydatki w roku 2017 stanowi4 

41,69% lqcznych nakladow na realizacje zadania. 

Zrealizowane wydatki w roku 2017 dotyczyly: 

✓ prac budowlanych stanu surowego oraz rob6t elektrycznych 

i instalacyjnych: 	 2 224 773,29 zi 

✓ nadzoru inwestorskiego: 	 54 959,30 zl 

VI. Dochody i wydatki zwivane z realizacjq zadan z zakresu administracji rz4dowej 

i innych zadati zleconych odrebnymi ustawami. 

Wykonanie dochod6w i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu 

administracji rz4dowej i innych zadati zleconych odrebnymi ustawami za rok 2017 przedstawia 

zalqcznik nr 4 do sprawozdania z wykonania bud2etu powiatu pultuskiego za 2017 r. 

Plan dotacji na realizacje zadali z zakresu administracji rz4dowej na 2017 r. wynosil 

10 159 183 zl, wykonanie 10 118 626,01 zl, co stanowi 99,60% planu rocznego. 

Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadali z zakresu administracji rz4dowej oraz innych 

zadati zleconych ustawami dotyczq nastepujqcych rozdzialOw: 

a) rozdzial 01005 - Prace geodezyjno — urz4dzeniowe na potrzeby rolnictwa — 15 000 zl. 

Dotacja w tym rozdziale zostala przeznaczona na modernizacje ewidencji gruntOw i budynkow 

obrebu Zebry Falbogi gm. Gzy — wykonanie 100% 

b) rozdzial 70005 — Gospodarka gruntami i nieruchomokiami — 105 309,66 zl 

Dotacja w tym dziale zostala przeznaczona na: 

• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeti pracownikow zajmujqcych sic 

zadaniami zwiqzanymi z gospodarowaniem gruntami i nieruchomokiami Skarbu 

Panstwa — 32 999,06 zl, 

• wykonanie mapy do ujawnienia prawa wlasnoki Skarbu Patistwa w ksiedze wieczystej 

nieruchomoki (droga publiczna nr 61 Warszawa — Augustow) — 1 200,00 zl, 

• remont budynku bylego klasztoru Bernardynow w Strzegocinie (roboty remontowe 
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i zabezpieczajqce) — etap II — 62 730,00 zi, 

• sporzqdzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot dla zadania pn. „Wykonanie 

robot remontowych i zabezpieczajqcych budynku dawnego klasztoru BemardynOw 

w Strzegocinie" — 1 000,00 zl, 

• sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania remontu budynku 

klasztoru BernardynOw w Strzegocinie — etap II —1 200,00 zi, 

• uzupelnienie dokumentacji geodezyjnej P.1424.2015.919 o dane pozwalajqce na 

ustalenie linii brzegowej rzeki Tqsewki polo2onej w gminie Gzy — Przewodowo 

Poduchowne, Oldaki, Gzy Wisnowa, Lady Krajeczyno — 4 920,00 zl, 

• koszty zamieszczenia ogloszen w Tygodniku Pultuskim — uregulowanie stanu 

prawnego drog w miekie Pultusk — 1 082,40 zl. 

• opiate za wykonanie kopii dokumentOw wywlaszczeniowych przez Archiwum 

Panstwowe do celow regulacji stanu prawnego rzeki Narew — 129,00 zl, 

• opiate tytulem doplaty do pokrycia kosztow zamieszczenia ogloszenia w Tygodniku 

Pultuskim — zaloknie ksiegi wieczystej dla dziaiek 168/16, 168/18, 242/1, 242/2 i 242/3 

poloZonych w obrebie 28 m. Puitusk — 49,20 zl. 

Niewykorzystanq kwotc dotacji w wysokoki 4 690,34 zi zwrocono w dniu 29 grudnia 2017 r. 

do Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego; 

c) rozdziai 71012 — Zadania z zakresu geodezji i kartografii — 123 999,54 zi 

Dotacja w tym rozdziale zostala przeznaczona na: 

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownikOw wykonujqcych zadania 

z zakresu administracji rzqdowej, a dotyczqce geodezji i kartograffi w kwocie 

78 999,54 zi, 

• wykonanie modernizacji ewidencji gruntow i budynkow oraz gleboznawczej 

klasyfikacji gruntow obrebu Dzbanice gm. Pokrzywnica — 35 900,00 zi, 

• modernizacje ewidencji gruntOw i budynkOw obrebu Zebry Falbogi gm. Gzy —

6 800,00 zi, 

• wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie weryfikacji danych 

ewidencyjnych — likwidacja obszaru niejednospOjnego dziaiki nr 63 poloonej 

w obrebie Glinice Wielkie gm. Winnica — 2 300,00 zi. 

Niewykorzystanq kwote dotacji w wysokoki 0,46 zi zwrocono w dniu 29 grudnia 2017 r. do 

Mazowieckiego Urzedu WojewOdzkiego; 

d) rozdziai 71015 — Nadzor budowlany — 356 100,12 zi 
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Dotacja zostala przeznaczona na bie2ac4 dzialalnok Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Pultusku. Wydatki dotyczyly: 

• wynagrodzen i skladek od nich naficzanych w lqcznej kwocie 321 688,08 z1, w tym: 

- wynagrodzenia osobowe pracownikow — 83 143,31 zl, 

- wynagrodzenia osobowe czlonkow korpusu slu2by cywilnej — 168 905,88 zl, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne — 18 513,73 zl, 

- skladki na ubezpieczenia spoleczne — 46 871,35 zl, 

- skladki na Fundusz Pracy — 4 253,81 zl, 

• realizacji zadan statutowych na 1qcznq kwote — 34 412,04 zl, 

w tym: 

- zakup materialow i wyposa2enia — 13 072,87 A, 

- zakup uslug pozostalych — 5 587,48 z1, 

- oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych — 2 271,78 zl, 

- oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara2owe — 

5 999,92 zl, 

- ro2ne oplaty i skladki — 2 457,35 zl, 

- odpisy na ZFSS — 4 742,64 zl, 

- podatek od nieruchomoki — 280,00 zl. 

Niewykorzystanq kwote dotacji w kwocie 12,88 zi zwrOcono w dniu 27 grudnia 2017 r. do 

Mazowieckiego Urzcdu Wojewodzkiego. 

e) rozdzial 75011 — Urzedy wojewodzkie — 38 474,03 z1 

Dotacjc przeznaczono na wydatki dotyczqce wynagrodzen oraz pochodnych od wynagrodzen 

pracownik6w Starostwa Powiatowego wykonujqcych zadania z zakresu administracji 

rzqdowej. Sq to pracownicy wydzialu geodezji oraz wydzialu rolnictwa i le§nictwa. Wysokok 

dotacji zabezpiecza jedynie czekiowe pokrycie kosztOw placowych pracownikOw 

wykonujqcych zadania z zakresu administracji rzqdowej. 

Niewykorzystanq kwote dotacji w wysokoki 1,97 zl zwrOcono w dniu 29 grudnia 2017 r. do 

Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego; 

• rozdzial 75045 — Kwalifikacja wojskowa — 20 008,81 zl 

Dotacja przeznaczona zostala na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dniach od 1 do 17 

lutego 2017 r. Wydatki dotyczyly: 

✓ wynajmu pomieszczen — 5 800,00 zl, 

✓ wynagrodzenia za wykonywana prace wraz z pochodnymi osob zatrudnionych do 

prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajce gwietlicowych z osobami stajacymi do 
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kwalifikacji wojskowej — 8 537,45 zl, 

,.( wydatkow dotyczqcych Powiatowej Komisji Lekarskiej — 5 460,00 zl, 

V zakupu materialow biurowych oraz ksi42ek orzeczen lekarskich — 211,36 zl. 

Niewykorzystanq kwote dotacji w wysokoki 0,19 zl zwrocono w dniu 27 czerwca 2017 r. do 

Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego; 

f) rozdzial 75411 — Komendy powiatowe Paristwowej Stray Po2arnej — 3 884 514,00 zl 

Dotacja przeznaczona zostala na wydatki bie24ce Komendy Powiatowej Palistwowej Stray 

Po2arnej w Pultusku, w tym wydatki placowe stanowiq kwote 3 416 703,00 zi tj. 87,96% 

wykonanych wydatkOw bie2qcych. Wydatki osobowe niezaliczane do uposa2en — kwota 

153 020,00 zl oraz pozostale wydatki rzeczowe w kwocie 314 791,00 zl to m.in.: zakup paliwa 

do wozow bojowych, materialy eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne 
• oplaty stale zwiqzane z funkcjonowaniem jednostki; 

g) rozdzial 75414 — Obrona cywilna — 808,77 zl 

Dotacje w tym rozdziale przeznaczono na przeprowadzenie szkolen w zakresie obrony cywilnej 

pracownikOw starostwa, kierownikow jednostek organizacyjnych oraz powiatowych s1u2b 

inspekcji i stra2y. Niewykorzystanq kwote dotacji w wysokoki 1,23 zl zwrocono do 

Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w dniu 8 grudnia 2017 r. 

h) rozdzial 75478 — Usuwanie skutkOw klesk Zywiolowych — 3 106,00 zi 

rodki z dotacji przeznaczono na realizacje zadari z zakresu administracji rzqdowej 

z przeznaczeniem na dzialania zwiqzane z usuwaniem skutkOw klesk Zywiolowych.. 

i) 75515 — Nieodplatna pomoc prawna — 125 198,54 zi 

Wydatki dotyczyly finansowania zadania wynikajqcego z ustawy z dnia 5 sierpnia 
• 

2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 t.j.), 

polegajqcego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej w dwOch punktach na terenie powiatu 

pultuskiego. Zgodnie z wyZej wymienionq ustawq w jednym z punktow nieodplatnej pomocy 

prawnej udzielajq adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie 

nieodplatnej pomocy prawnej zostalo powierzone przez powiat pultuski organizacji 

pozarzqdowej, prowadzqcej dzialalnoge poZytku publicznego. 

Niewykorzystanq kwote dotacji w wysokoki 9,46 zl zwrocono do Mazowieckiego Urzedu 

Wojewodzkiego w dniu 29 grudnia 2017 r. 

j) rozdzial 80102 — Szkoly podstawowe specjalne — 10 332,41 zl 

Dotacja zostala przeznaczona na zakup podrecznikow i materialow edukacyjnych dla uczni6w 

Szkoly Podstawowej Specjalnej. 

Niewykorzystanq kwote dotacji w wysokoki 1 655,59 zl zwrocono do Mazowieckiego Urzedu 
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Wojewodzkiego w dniu 20 grudnia 2017 r.; 

k) rozdzial 80111 — Gimnazja specjalne — 6 219,42 zi 

Dotacja zostala przeznaczona na zakup podrecznikow i materialOw edukacyjnych dla uczniOw 

Gimnazjum Specjalnego. 

Niewykorzystanq kwote dotacji w wysokoki 30,58 zl zwrOcono do Mazowieckiego Urzedu 

Wojewodzkiego w dniu 20 grudnia 2017 r.; 

1) rozdzial 85156 — Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz §wiadczenia dla osOb 

nieobjetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego — 2 086 013,28 zl 

Dotacja zostala przeznaczona na wydatki dotyczqce uregulowania skladki zdrowotnej za 

bezrobotnych bez prawa do zasilku. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urzqd Pracy 

w Pultusku. 

Niewykorzystanq kwote dotacji w kwocie 32 412,72 zl zwrOcono w dniu 27grudnia 2017 r. do 

Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego, 

m) rozdzial 85203 — 0§rodki wsparcia — 1 405 855,92 zl 

Dotacja w powyZszym rozdziale przeznaczona zostala na: 

• bieZqcq dzialalnok Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku. Wydatki na 

wynagrodzenia i skladki od nich naliczane stanowiq kwote 385 041,26 zi tj. 76,12% 

wykonanych wydatkOw bieZqcych. Pozostale wydatki w wysokoki 120 814,66 z1 

dotyczyly oplat z tytulu czynszu za pomieszczenia, zakup materialOw i wyposaZenia, 

zakup Zywno§ci i inne uslugi zwivane z dzialalnokiq, 

• realizacje zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „A" Starostwa Powiatowego 

w Pultusku wraz ze zmianq sposobu uZytkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy 

— plan 800 000,00 zi wykonano w 100%; 

• zakup wyposa2enia dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku w zwiqzku 

z utworzeniem nowych miejsc - plan 100 000 zl, wykonanie 100%. 

Niewykorzystanq kwote dotacji w wysokoki 31,08 zl zwrocono w dniu 29 grudnia 2017 r. do 

Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego; 

n) rozdzial 85321 — Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnoki — 131 496,99 zl 

Wydatki placowe i pochodne stanowiq kwote 89 941,87 zl, pozostale wydatki w wysoko§ci 

41 555,12 dotyczq bie4cej dzialalno§ci Zespolu. Zadanie realizowane przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku w zakresie orzekania o stopniu niepelnosprawnoki 

ludnoki z terenu powiatu pultuskiego. 

Niewykorzystanq kwote 4,01 zi zwrocono w dniu 28 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzedu 

Wojewodzkiego; 
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o) rozdzial 85334 — Pomoc dla repatriantOw — 1 464 971,32 zi 

Dotacja przeznaczona zostala na pomoc dla repatriantOw i ich rodzin. Zadanie realizowane 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku. Niewykorzystanq kwote 4,68 zl 

zwrocono w dniu 28 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego; 

p) rozdzial 85395 — Pozostala dzialalnok — 12 600,00 zl 

Dotacja zostala przeznaczona na wyplaty §wiadczenia pienieZnego na czekiowe pokrycie 

kosztaw zagospodarowania i bie4cego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy 

Karty Polaka osiedlajqcych sic w Polsce. Plan na rok 2017 wykonany zostal w 100% 

q) rozdzial 85508 — Rodziny zastepcze — 328 617,20 zl 

Wydatki w tym rozdziale dotyczyly realizacji dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczaltowanej kwoty stanowiqcych pomoc palistwa w wychowaniu dzieci. Plan na rok 2017 
ill 

zostal wykonany w 99,48% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym 

zakresie. 

Niewykorzystanq kwote 1 701,80 zi zwrocono w dniu 28 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego 

Urzedu Wojewodzkiego. 

VII. Dochody i wydatki zwivane z realizach zadan wykonywanych na mocy 

porozumieri z organami administracji rzgdowej 

Wykonanie dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadali wykonywanych na 

mocy porozumien z organami administracji rzqdowej w 2017 r. przedstawia zalqcznik Nr 5 do 

sprawozdania z wykonania budZetu za 2017 r. 
III 

Plan dotacji na realizacje zadan wykonywanych na mocy porozumien z organami 

administracji rzqdowej na rok 2017 wynosil na dzien 31 grudnia 2017 r. - 97 888 zl, wykonanie 

wynioslo 92 898,93 zl, tj. 94,90% planu rocznego. 

Realizacja zadan dotyczyla: 

• obowiqzku pielegnacji zieleni i utrzymania porzqdku na cmentarzu wojennym Zolnierzy 

Armii Czerwonej w Pultusku — Kleszewie. 

W dniu 27 lutego 2017 r. podpisane zostalo z Wojewodq Mazowieckim porozumienie 

w sprawie powierzenia Powiatowi Pultuskiemu obowiqzku pielegnacji zieleni i utrzymania 

porzqdku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel. 

Plan w wysokoki 12 000 zi na dzien 31 grudnia 2017 r. zostal wykonany w wysokoki 

11 999,36 zl, co stanowi 99,99% planu rocznego. 

Zadanie realizowane przez Zarzqd DrOg Powiatowych w Pultusku zgodnie z potrzebami 
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w tym zakresie. 

• pelnienia przez Poradnie Psychologiczno — Pedagogicznq w Pultusku funkcji 

wiodqcego o§rodka koordynacyjno — rehabilitacyjno — opiektthczego na obszarze 

powiatu pultuskiego". 

Zgodnie z Zarz4dzeniem Nr 41/2017 Starosty Pultuskiego z dnia 12 wrze§nia 2017 r. w sprawie 

wskazania plac6wki pelniqcej funkcje wiodqcego o§rodka koordynacyjno — rehabilitacyjno — 

opiekuticzego zadanie jest realizowane przez Poradnic Psychologiczno — Pedagogicznq 

w Pultusku. 

Zadanie w/w realizowane bedzie w latach 2017 - 2021 na podstawie porozumienia nr 

MEN/2017/DWKI/1678 zawartego w dniu 27 listopada 2017 r. pomiedzy Ministrem Edukacji 

Narodowej a Powiatem Pultuskim. 

Plan na rok w wysokoki 20 760 zl wykonany zostal w kwocie 16 282,30 zl, co stanowi 78,43% 

planu rocznego. 

• zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej - "Bardziej sprawni, bardziej 

aktywni". 

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pultusku na podstawie umowy nr 

43/XIV/OS/DPS/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach 

Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej pod nazwa „Oparcie spoleczne dla 

os6b z zaburzeniami psychicznymi — edycja 2017 r. Plan na rok 2017 wynosil 82 578 zl, w tym: 

✓ dotacja celowa z bud2etu panstwa — 65 128 zl, 

✓ wklad wlasny — 17 450 zl, 

i zostal zrealizowany w kwocie 82 067,19 zl, w tym: 

✓ wydatki sfinansowane z dotacji celowej z bud2etu paristwa — 64 617,27 zl, 

✓ wklad wlasny — 17 449,92 zl. 

VIII. Dochody i wydatki zwivane z realizacj4 zadati realizowanych w drodze umow lub 

porozumien migdzy jednostkami samormdu terytorialnego 

Wykonanie dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadalt realizowanych 

w drodze urnow lub porozumien miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego przedstawia 

zalqcznik nr 6 do sprawozdania z wykonania bucl2etu powiatu pultuskiego za 2017 r. 

Plan dotacji na realizacje powy2szych zadan w roku 2017 wynosil 625 355 zl. Realizacja 

wyniosla 625 345,10 zl, co stanowi 100% planu rocznego. Planowane wydatki w tym zakresie 

na 2017 r. wynoszq 3 536 195 zl. W 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 383 566,81 zl, 
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co stanowi 95,68% planu rocznego. 

W 2017 r. powiat realizowal zadania w zakresie nastcpujqcych umow i porozumien: 

• porozumienia i umowy z jednostkami samorzqdu terytorialnego innych szczebli: 

✓ z Urzedem Marszalkowskim Wojewodztwa Mazowieckiego dotyczqce realizacji 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica — Pokrzywnica na 

odcinku Winnica — Domoslaw" (umowa Nr 96/UMWM/06/2017/RW-RM-II/2-18 z 

dnia 21 lipca 2017 r. o udzielenie dotacji ze §rodkOw zwiqzanych z wylqczaniem 

z produkcji gruntOw rolnych wraz z aneksem nr 1 z dni 12 paZdziernika 2017 r.) . 

Plan 176 000 zl, wykonanie 100% planu; 

✓ z Urzedem Marszalkowskim Wojewodztwa Mazowieckiego dotyczqce realizacji 

• 
zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem" (umowa 

Nr 97/UMWM/06/2017/RW-RM-II/2-30 z dnia 21 lipca 2017 r. o udzielenie dotacji 

ze §rodkow zwiqzanych z wylqczaniem z produkcji gruntow rolnych). Plan 

4 545 zl, wykonanie 4 538,70 zi; 

✓ z Urzedem Marszalkowskim Wojewodztwa Mazowieckiego (umowa nr 

202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 paidziernika 2015 r. z po2niejszym aneksem) 

w sprawie partnerskiej wspOlpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne 

partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego 

w zakresie e-administracji i geoinformacji". 

Zgodnie z zawartq umowq Nr 181/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 17 marca 2017 r. 

o udzielenie dotacji w roku 2017 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne 

• 
partnerstwo samorzqdOw Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie 

e-administracji i geoinformacji" do Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego 

w Warszawie zostala przekazana w dniu 27 kwietnia 2017 r. dotacja w wysokoki 

137 335,00 zl. 

W zwiqzku z niewykorzystaniem w roku 2017 r. §rodkow na realizacje w/w projektu Urzad 

Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego dokonal w dniu 18 grudnia 2017 r. zwrotu 

dotacji w wysokoki 65 335,00 zl. 

V z Miastem Bytom (porozumienie nr PCPR.PS.4025/4/2012 zawarte w dniu 28 maja 

2012 r. z po2niejszym aneksem nr 1 z dnia 23 stycznia 2017 r.), dotyczqce 

umieszczenia w rodzinie zastepczej mieszkajqcej na terenie powiatu pultuskiego 

dziecka, ktore wcze§niej zamieszkiwalo na terenie Miasta Bytomia. Otrzymana 

kwota dotacji w wysokoki 12 000,00 zi zostala wydatkowana na §wiadczenia 

spoleczne dla rodziny zastepczej, w ktOrej przebywalo dziecko wskazane 
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w porozumieniu, 

✓ z Miastem Stolecznym Warszawa (porozumienie Nr 52/RZ/2014 z dnia 10 marca 

2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 lutego 2017 r.), dotyczqce umieszczenia 

w rodzinie zastepczej mieszkajqcej na terenie Miasta Warszawy dziecka, ktOre 

wczdniej zamieszkiwalo na terenie powiatu pultuskiego. Przekazano dotacje 

w wysokoki 12 000,00 zi na pokrycie kosztOw utrzymania w rodzinie zastepczej 

dziecka wskazanego w porozumieniu, 

✓ z Miastem Pultusk (porozumienie nr 14/2014 z dnia 16 maja 2014 r.) w sprawie 

powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela 

w Pultusku zadan powiatowej biblioteki dla powiatu pultuskiego — do Miasta 

Pultusk przekazano dotacje na wyzej wymieniony cel w wysokoki 187 600 zi, co 

stanowi 100% planu rocznego, 

✓ z Miastem Grudziqdz (porozumienie nr 21/2014 zawarte w dniu 28 listopada 

2014 r. z pO2niejszym aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 r.) dotyczqce 

umieszczenia w rodzinie zastepczej mieszkajqcej na terenie powiatu pultuskiego 

dziecka, ktOre wczdniej zamieszkiwaly na terenie Miasta Grudziqdza. Otrzymana 

kwota dotacji w wysokoki 12 000,00 zi zostala wydatkowana na §wiadczenia 

spoleczne dla rodziny zastepczej w ktorej przebywaly dzieci wskazane 

w porozumieniu, 

✓ z Miastem Tychy (porozumienie Nr 1/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. wraz 

z aneksem nr 1 z dnia 17 sierpnia 2017 r.), dotyczqce umieszczenia w rodzinie 

zastepczej mieszkajgcej na terenie Miasta Tychy dziecka, ktore wczdniej 

zamieszkiwalo na terenie powiatu pultuskiego. Przekazano dotacje w wysokoki 

7 920,00 zi na pokrycie kosztow utrzymania w rodzinie zastepczej dziecka 

wskazanego w porozumieniu, 

✓ z Miastem Plock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 paidziernika 

2016 r.), dotyczqce umieszczenia w rodzinie zastepczej mieszkajqcej na terenie 

Miasta Plock dzieci, ktore wczdniej zamieszkiwaly na terenie powiatu pultuskiego. 

Przekazano dotacje w wysokoki 24 000,00 zi na pokrycie koszt6w utrzymania 

w rodzinie zastepczej dzieci wskazanych w porozumieniu, 

✓ z Miastem Stolecznym Warszawa (porozumienie nr 19/2016 z dnia 27 paidziernika 

2016 r.) w sprawie ponoszenia wydatkow na opieke i wychowanie dziecka 

przebywajacego w niezawodowej rodzinie zastepczej. Otrzymana kwota 

w wysokoki 12 000,00 zi zostala wydatkowana na §wiadczenia spoleczne dla 
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rodziny zastepczej w kt6rej przebywalo dziecko wskazane w porozumieniu, 

✓ z Miastem Stolecznym Warszawa (porozumienie Nr 23/RZ/2017 z dnia 19 lipca 

2017 r.), dotyczqce umieszczenia w pieczy zastcpczej na terenie Miasta Stolecznego 

Warszawa dziecka, ktore wcze§niej zamieszkiwalo na terenie powiatu pultuskiego. 

Przekazano dotacje w wysokoki 5 092,00 zi na opieke i wychowanie dziecka 

wskazanego w porozumieniu, 

✓ z Gminq Pokrzywnica (umowa nr 38/2017 z dnia 6 marca 2017 r.), z Gminq Obryte 

(umowa nr 43/2017 z dnia 10 marca 2017 r.) oraz z Gminq Pultusk (umowa nr 

15/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.) w sprawie dotacji celowej na finansowanie 

projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu 

Pultuskiego". Plan na rok 2017 w wysokoki 200 zl zostal wykonany w kwocie 

199,41 zi, tj. 99,71%, 

✓ z Gminq Winnica (umowa nr FN/3/2017 z dnia 18 wrze§nia 2017 r.) w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budzetu Gminy Winnica w formie dotacji celowej 

w roku 2017 na realizacje zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W 

Winnica — Pokrzywnica na odcinku Winnica — Domoslaw". Plan 188 890 zi zostal 

wykonany w 100%, 

✓ z Gminq Pultusk (umowa nr FN/DP/2/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.)) w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z bud2etu Gminy Pultusk w formie dotacji celowej 

w roku 2017 na realizacje zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzeke 

PrzewodOwke w miejscowoki Bialowie2a wraz z rozbudowq drogi powiatowej nr 

3431W relacji Pultusk — Trzciniec — Gokiejewo". Plan na dzien 31 grudnia 2017 r. 

w wysokoki 143 625 zi zostal zrealizowany w 100%. 

W 2017 roku powiat realizuje rownie2 dochody na podstawie porozumien zawartych z innymi 

jednostkami samorzqdu terytorialnego (tego samego szczebla). W 2017 r. zrealizowano 

dochody w wysokoki 76 091,99 zi z tytulu zawartych porozumien w sprawie umieszczenia 

dzieci z innych powiatow w rodzinach zastcpczych na terenie naszego powiatu. Porozumienia 

zawarto z nastepujqcymi powiatami: 

✓ pruszkowskim (porozumienie nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. 

z pO2niejszym aneksem nr 1 z dnia 23 grudnia 2016 r. ) - otrzymana kwota dotacji 

12 000,00 A, 

V piaseczyfiskim (porozumienie nr 8/2015 z dnia 8 pa2dziernika 2015 r. z pOZniejszym 

aneksem nr 1 z dnia 16 grudnia 2016 r.) - otrzymana kwota dotacji 12 000,00 zi, 
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✓ zgierskim (porozumienie nr 11/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. z p62niejszymi aneksami 

nr 1 z dnia 15 rudnia 2016 r. i nr 2 z dnia 5 grudnia 2017 r.) — otrzymana kwota dotacji 

37 063,82 zi, 

✓ nowodworskim (porozumienie nr 9/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. z po2niejszym 

aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2017 r) — otrzymana kwota dotacji 9 515,91 zi, 

✓ Zyrardowskim (porozumienie 10/2017 z dnia 25 wrzegnia 2017 r.) — otrzymana kwota 

dotacji 4 064,52 zi, 

✓ nakielskim (porozumienie nr 11/2017 z dnia 24 pakiziernika 2017 r.) — otrzymana 

kwota dotacji 1 447,74 A. 

Otrzymane w 2017 r. dotacje w lqcznej kwocie 76 091,99 zi przeznaczone zostaly na 

§wiadczenia dla rodzin zastcpczych, w ktOrych przebywaly dzieci zamieszkujqce wcze§niej na 

terenie powiatOw: pruszkowskiego, piaseczynskiego, pruszkowskiego, nowodworskiego, 

zyrardowskiego, nakielskiego oraz zgierskiego. 

W 2017 r. realizowane byly rownieZ wydatki, dotyczqce porozumien, zawartych z innymi 

jednostkami samorzqdu terytorialnego (tego samego szczebla). 

Zawarto porozumienia z powiatami: 

• plonskim, Zuromthskim i gostynifiskim dotycz4ce powierzenia zadan z zakresu o§wiaty, 

polegajqcych na przeprowadzeniu zajee teoretycznych przedmiotOw zawodowych dla 

uczni6w klas wielozawodowych. Wydatki w 2017 r. zrealizowano w kwocie 

30 680,00 zi, co stanowi 61,36% planu rocznego (rozdzial 80130 — Szkoly zawodowe). 

Wydatki realizowano wedlug rzeczywistych potrzeb, 

• wyszkowskim, ciechanowskim, legionowskim, makowskim, nowodworskim, 

przasnyskim oraz ostroleckim — dotyczqce pokrycia koszt6w utrzymania dziecka 

pochodzqcego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastcpczej, mieszkahcej na terenie 

innego powiatu. Wydatki zrealizowano w 2017 r. w wysokoki 110 981,58 zi, 

co stanowi 75,14% planu. Realizacja wydatkOw wedlug rzeczywistej liczby dzieci 

przebywajqcych w rodzinach zastepczych, 

• nowodworskim w sprawie okre§lenia wysokoki i zasad pokrywania przez Powiat 

Pultuski kosztow rehabilitacji mieszkancOw Powiatu Pultuskiego — uczestnik6w 

Warsztatow Terapii Zajeciowej dzialajqcych na terenie Powiatu Nowodworskiego 

w Starych Piekirogach. Wydatki w 2017 r. zrealizowano w wysokoki 7 405,50 zi, 

co stanowi 92,57% planu rocznego. 
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IX. Dotacje podmiotowe 

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona zostala w zalqczniku nr 7 do 

sprawozdania z wykonania bud2etu powiatu pultuskiego za 2017 r. 

W relacji do planu rocznego wykonanie dotacji podmiotowych w 2017 r. wynioslo 

66,60%. Dotacje to dotyczyly dofinansowania dzialalnoki szkol oraz placowek niepublicznych 

dzialajqcych na terenie powiatu, w tym: 

— Liceum Ogolnoksztalcace dla Doroslych w Pultusku — wykonanie stanowi 42,37% 

w stosunku do planu rocznego, 

— I Liceum Ogolnoksztalcace CN — B w Pultusku — wykonanie stanowi 93,40% 

w stosunku do planu rocznego, 

- Studium Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Doroslych w Pultusku — wykonanie 

stanowi 9,00 % w stosunku do planu rocznego, 

- Studium Rachunkowoki dla Doroslych w Pultusku — wykonanie stanowi 29,79% 

w stosunku do planu rocznego, 

- Policealna Szkola Detektywow i Pracownikow Ochrony — wykonanie stanowi 71,32% 

w stosunku do planu rocznego, 

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna — wykonanie stanowi 65,67% 

w stosunku do planu rocznego 

Wykonanie planu rocznego w stosunku do uplywu czasu wynika z ni2szej liczby uczniOw 

i dzieci, na ktore przekazywana byla dotacja ni2 liczba uczniOw i dzieci deklarowanych przez 

• 
podmioty prowadzace wyZej wymienione niepubliczne szkoly i placOwki. 

X. Dotacje celowe dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansow 

publicznych 

Realizacje dotacji dla podmiotOw niezaliczanych do sektora finansOw publicznych przedstawia 

zalqcznik nr 8 do sprawozdania z wykonania bucaetu powiatu pultuskiego za rok 2017. 

Plan dotacji dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansOw publicznych na dzien 

31 grudnia 2017 r. — 95 720,00 zl (wykonanie 99,99%) i dotyczyl: 

a) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kokiele pw. 

Sw. Krzy2a. w Pultusku z XVI/XVII w. 

Zgodnie z zawarta umowa nr FN/1/2017 w dniu 2 lutego 2017 r. wraz z aneksem z dnia 10 

grudnia 2017 r. Powiat Pultuski przekazal w dniu 27 listopada 2017 r. §rodki w wysokoki 
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23 000,00 

Z otrzymanego rozliczenia finansowego wynika, ze dotacja w wysokoki 23 000,00 zi 

przeznaczona zostala na prace polegajqce na osuszeniu murOw Kokiola Sw. Krzyza, 

odgrzybianiu powierzchni §cian i przygotowaniu do prac renowacyjnych srodka kokiola; 

b) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: 

drewnianym kokiele z XVII w. pod wezwaniem Naj§wietszej Marii Panny wraz 

z wyposaZeniem wnetrz, dzwonnic4 i otoczeniem w promieniu 100 m. 

w Sokolowie. 

Zgodnie z zawart4 umowq nr FN/2/2017 w dniu 3 lutego 2017 r. Powiat Pultuski przekazal 

w dniu 16 czerwca 2017 r. srodki w wysokoki 12 000,00 A. 

Dotacja, jak wynika ze zlozonego sprawozdania z wykonania prac, zostala przeznaczona 

na naprawe ogrodzenia poprzez demontaZ istniejqcych wcze§niej lecz zniszczonych 

drewnianych przesel. Przeprowadzono prostowanie betonowych slupOw i podpor. 

Zamontowano nowe drewniane deski (sztachety) na metalowych profilach, na wzOr 

istniejqcych wcze§niej. Zabezpieczono przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

elementy metalowe poprzez pomalowanie ich antykorozyjnq brqzowa farbq, a deski 

zabezpieczono impregnatem grzybo — i owadobojczym. 

c) dotacji na finansowanie zadania wynikajqcego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 t.j.), 

polegajqcego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 

pultuskiego. 

Zgodnie z wyZej wymienionq ustawa powiat pultuski powierzyl udzielanie nieodplatnej 

pomocy prawnej organizacji pozarzqdowej, prowadzjcej dzialalno§a poZytku publicznego na 

podstawie umowy z dnia 16 grudnia 2016 r. Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego „lacy 

— Tacy". 

Zgodnie z w/w umowq Powiat Pultuski przekazywal miesiecznie dotacje w wysokoki 

5 060,00 A. Lqcznie w roku 2017 przekazano dotacje w wysokoki 60 720,00 zl, co stanowi 

100% planu rocznego. 

XI. Dochody rachunku dochodow oraz wydatkow nimi finansowanych 

Wykonanie dochodow rachunku dochodow oraz wydatkow nimi finansowanych za 

2017 r. w poszczegolnych jednostkach organizacyjnych powiatu pultuskiego przedstawia 

zalqcznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budzetu powiatu pultuskiego za 2017 r. 
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Uchwalq Nr XLI/315/10 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 28 wrze§nia 2010 r. w sprawie 

wydzielonego rachunku dochod6w wprowadzono wykaz jednostek budZetovvych, ktore mom 

prowadzie wydzielony rachunek dochodOw, ustalono 2rodla tych dochodow oraz ich 

przeznaczenie. 

Do w/w uchwaly wprowadzono zmiany uchwalq Nr XVIII/89/2011 Rady Powiatu 

w Pultusku z dnia 5 grudnia 2011 r. 

W 2017 roku wydzielony rachunek dochodOw prowadzily nastcpujace placowki 

o§wiatowe: 

1. Liceum Ogolnoksztalcace im. P. Skargi w Pultusku, 

2. Zespol SzkO1 im. B. Prusa w Pultusku, 

3. ZespOl Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku, 

4. Specjalny 0§rodek Szkolno — Wychowawczy w Pultusku, 

5. Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna w Pultusku. 

Na wydzielonym rachunku dochodow mog. bye gromadzone: 

✓ odsetki bankowe od wydzielonego rachunku dochodOw, 

✓ spadki, zapisy, darowizny w postaci pienic2nej na cel wskazany przez darczynce, 

✓ wplywy za kursy, szkolenia i imprezy, 

✓ wplywy za uslugi poligraficzne i kserograficzne, 

✓ wplywy ze sprzeda4 pomocy dydaktycznych, 

✓ wplywy od jednostek uczestniczacych we wspOlnych akcjach gospodarczych, 

kulturalnych i o§wiatowych, 

✓ wplywy ze sprzedazy zlomu i innych surowcow wtornych, 

✓ wplaty za wy2ywienie i zakwaterowanie w o§rodku szkolno — wychowawczym, 

✓ wplywy za dostawc energii ciepinej, wody, wywoz nieczystoki i inne media, 

✓ wplywy z odplatnoki za uslugi w ramach praktycznej nauki zawodu. 

OgOlne przeznaczenie powy2szych dochodow — bieZace funkcjonowanie placOwki, w tym: 

• umowy zlecenia i o dzielo, 

• §rodki czystoki, 

• wyposaZenie, 

• zakup artykulow biurowych, 

• zakup grodkow 2ywnoAci, 

• pomoce dydaktyczne, 

• zakup energii, wody, gazu, 
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• zakup uslug pozostalych, oplaty pocztowe, oplaty za telefon, 

• opal, 

• uslugi transportowe, 

• uslugi remontowe bieZqce, 

• inne bie24ce wydatki rzeczowe, 

• wydatki i zakupy inwestycyjne, 

• koszty ponoszone z tytulu prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego. 

Ponadto na wydzielonym rachunku dochodow w/w placowki mogq gromadzie: 

• wplywy z najmu i dzierzawy mienia (wynajem sal, pomieszczen), 

• odszkodowania i wplaty za utracone lub uszkodzone mienie bcdqce w zarz4dzie lub 

uZytkowaniu jednostek budZetowych. 

Powy2sze wplywy placowki mogq przeznaczya na remont oraz odtworzenie mienia jednostki. 

Realizacja dochodow ogolem za 2017 r. wyniosla 165 614,13 zl, co stanowi 90,59% 

planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokoki 165 684,53 zl, tj. 90,63% planu rocznego. 

XII. Dochody z zakresu administracji rzgdowej, 

ktore podlegaj4 przekazaniu do budietu patistwa 

Wykonanie planu dochodow, ktore podlegajq przekazaniu do budZetu patistwa 

zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej przedstawia zalqcznik nr 10 do 

sprawozdania z wykonania budZetu powiatu pultuskiego za 2017 r. 

Jednostki organizacyjne powiatu realizujq dochody z zakresu administracji rzqdowej, 

ktOre podlegajq przekazaniu do bud2etu panstwa. 

Plan dochodOw z zakresu administracji rzqdowej w 2017 r. ustalony przez Wojewode 

Mazowieckiego wynosil ogOlem 393 200 zl. 

W powiecie pultuskim powy2sze dochody realizowane sq przez: 

• Starostwo Powiatowe w Pultusku, 

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku, 

• Komende Powiatowq Panstwowej Strazy PoZarnej w Pultusku. 

Przekazane do Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w 2017 r. dochody wynoszq 

335 582,02 zl, co stanowi 85,35% planu rocznego. 

W rozdziale 01005 — Prace geodezyjno — urzqdzeniowe na potrzeby rolnictwa -

Wojewoda Mazowiecki nie ustalil kwoty planu w tym rozdziale. Dochody zrealizowano 
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w wysokoki 57,00 zl. 

W rozdziale 01008 — Melioracje wodne — plan ustalony przez Wojewode w wysokoki 

11 000 zi zostal wykonany w wysokoki 14 405,20 zl, co stanowi 130,96% planu rocznego. 

W rozdziale tym realizowane byly dochody z tytulu oplat melioracyjnych. 

W rozdziale 70005 — Gospodarka gruntami i nieruchomokiami — plan ustalony przez 

Wojewode w wysokoki 370 000 zl zostal wykonany w wysokoki 312 911,50 zl, co stanowi 

84,57% planu rocznego. Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyly oplat rocznych 

z tytulu u2ytkowania wieczystego gruntow Skarbu Panstwa, odplatnoki z tytulu 

przeksztalcenia prawa u2ytkowania wieczystego w prawo wlasnoki oraz odsetek od 

nieterminowo realizowanych platnoki. 

W rozdziale 71012 — Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Wojewoda Mazowiecki 

nie ustalil kwoty planu w tym rozdziale. Dochody zrealizowano w wysokoki 2 210,84 zl. 

W rozdziale 71015 — Nadzor budowlany — plan ustalony przez Wojewodc w wysokoki 

3 000 zi zostal zrealizowany w kwocie 134,20 zl, co stanowi 4,47% planu rocznego. 

W rozdziale 85203 — 0§rodki wsparcia — plan ustalony przez Wojewode w wysokoki 

4 300 zi zostal zrealizowany w kwocie 3 469,28 zl, co stanowi 80,68% planu rocznego. 

W rozdziale tym realizowano dochody z tytulu odplatnoki za pobyt w Srodowiskowym Domu 

Samopomocy w Pultusku ()sob z zaburzeniami psychicznymi. 

W rozdziale 85321 — Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnoki - Wojewoda 

Mazowiecki ustalil plan w wysokoki 4 900. Dochody zrealizowano w wysokoki 2 394,00 zl, 

tj. 48,86% planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyly oplat za wydanie kart 

parkingowych. 

XIII. Wydatki na programy i projekty finansowane z udzialem §rodkow europejskich 

i innych irodkow pochodwych ze irodel zagranicznych niepodlegaj4cych zwrotowi 

W ramach bud2etu powiatu pultuskiego w 2017 r. ze §rodkow pochodzacych z bud2etu 

Unii Europejskiej realizowano nastepujace projekty w ramach: 

1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 

a) przez Starostwo Powiatowe w Pultusku: 

• „Mobilnoki zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniow i nauczycieli" — 

wykonanie 501 143,87 zl, co stanowi 99,66% planu rocznego. 

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2014 — 2020: 

a) przez Starostwo Powiatowe w Pultusku: 
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• „Regionalne partnerstwo samorzadOw Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa 

w zakresie e-administacji i geoinformacji". Plan 131 525 zl, wykonanie 72 000,00 A; 

• „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie pultuskim 

— plan 242 785 zl, wykonanie 180 699,77 zI; 

• „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pultusku" — plan 127 994 zI, wykonanie 

86 228,60 zI; 

• „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pultuskiego" — plan 

1 330 zl, wykonanie 1 329,46 zl, 

b) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku: 

• „JuZ dzi§ pracujemy na lepsze jutro" — plan 328 398 A, wykonanie 296 661,09 z1; 

c) przez Specjalny 0§rodek Szkolno — Wychowawczy w Pultusku: 

• „Mygl kreatywnie. Dzialaj aktywnie. Program podnoszenia efektywno§ci ksztalcenia 

i rozwoju spoleczno — zawodowego uczniow z niepelnosprawnogcia intelektualnq oraz 

z niepelnosprawno§ciami sprzetonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych 

nauczycieli Specjalnego 0§rodka Szkolno — Wychowawczego im. A. Karlowicz 

w Pultusku — plan 85 246, wykonanie 68 847,04 zi; 

d) Zespol Szkol im. B. Prusa w Pultusku 

• „Sta2 i praktyka atutem przyszlego pracownika" — plan — 196 519 zl, wykonanie 

178 983,78 zi, 

• „TIK w nauczaniu matematyki" — plan 48 130 zl, wykonanie 44 920,09 A. 

Niewykorzystane grodki w przypadku projektOw wieloletnich zostana przeniesione do 

realizacji na 2018 r. 

XIV. Zobowivania poszczegolnych jednostek organizacyjnych 

Na podstawie § 3 pkt 2 uchwaly Nr XXV/147/2016 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego oraz 

§ 11 ust. 1 pkt 2 uchwaly budZetowej powiatu pultuskiego na 2017 r. Nr XXV/148/2016 Rady 

Powiatu w Pultusku z dnia 28 grudnia 2016 r. Zarzad Powiatu w Pultusku podjal uchwalc nr 

352/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnien jednostkom 

organizacyjnym powiatu do zaciagania zobowiazalt z tytulu umow, kt6rych realizacja w roku 

budZetowym i latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciagloki dzialania jednostki 

i z ktorych platno§ci wykraczaja, poza rok budZetowy oraz uchwalc nr 515/2017 z dnia 20 
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grudnia 2017 r. zmieniajaca uchwale Nr 352/2017 Zarzadu Powiatu w Pultusku z dnia 12 

stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnien jednostkom organizacyjnym powiatu do 

zaciagania zobowiazati z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i latach 

nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciagio§ci dzialania jednostki i z ktorych wynikajace 

platno§ci wykraczaja poza rok budzetowy. Zadna z jednostek organizacyjnych powiatu 

pultuskiego nie przekroczyla limitu. 

Zobowiazania ogolem vvynosza 	 3 905 104,49 zi 

w tym: 

- zobowiazania niewymagalne: 	 3 905 104,49 zi 

- zobowiazania wymagalne: 	 0,00 zi 

Zobowiazania niewymagalne to przede wszystkim: 

- pochodne od wynagrodzen wraz z podatkiem za grudzien 2017 r 	246 633,03 zi 

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto) 	 2 669 629,67 zi 

- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz 

z podatkiem 	 596 270,00 zl 

- skladki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie pobierajacych 

zasilku 	 294,18 zi 

- inne nale2no§ci Zoknierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 

zaliczane do wynagrodzen 	 93 477,24 zi 

(wyplaty rekompensaty za przedlu2ony czas slu2by dokonuje sic do kolica kwartalu 

nastepujacego po okresie rozliczeniowym — art. 97c ustawy o Panstwowej Stray Po2arnej) 

- splata zobowiazan przejetych w roku 2013 po przeksztalconym 

w spolke z o.o. SPZOZ w Pultusku: 	 14 963,99 zi 

- pozostale wydatki rzeczowe dotyczace bie24cej dzialalno§ci 

i ciagloki funkcjonowania (np. zakup uslug zdrowotnych, uslugi 

remontowe, oplaty za energic elektryczna, telefony, uslugi pocztowe) 

283 836,38 zi 

Zobowiazania dotyczace uslug remontowych dotyczyly: 

• Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach — nagla awaria hydrauliczna, ktOra wystapila 

29 grudnia 2017 r. Usuniecie awarii bylo priorytetem w obliczu zbliZajqcych sic dni 

wolnych oraz charakteru awarii — woda lejaca sic po §cianach i przewodach 

elektrycznych z pcknietej rury hydraulicznej w pomieszczeniach, w ktOrych przebywaja 

mieszkalicy domu zagrazal ich zdrowiu i Zyciu; 

• Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem — dnia 28 grudnia 2017 r. nastapila awaria okna 
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ppoZ tj. przewody zasilajqce nie wspaldzialaly z silownikami i konsolq. Okno o pow. 

2 m2  nie zamykalo sic, co powodowalo wyziebienie obiektu. Awaria wymagala 

specjalistycznego serwisu. 

Zobowiqzania w poszczegalnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzien 31 grudnia 

2017 r. przedstawia zalqcznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budzetu powiatu pultuskiego 

za rok 2017. 

XV. Zobowiqzania jednostki samormdu terytorialnego wg tytulew dininych 

Zgodnie ze sporzqdzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2017 r. zobowiqzania jednostki 

samorzqdu terytorialnego ogolem wynoszq: 26 400 161,43 zl. 

Na kwote te skladajq sic: 

1. Po2yczka zaciqgnieta w Wojewadzkim Funduszu Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na 

terenie szpitala w Pultusku" 
	

270 161,43 zi 

2. Wyemitowane obligacje komunalne: 	 23 630 000,00 z1 

w tym: 

- w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, zakup gruntu pod 

hale sportowq, wymiana okien w budynku Liceum Ogalnoksztalcqcego, 

zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Panstwowej Stray 

PoZarnej, modernizacja drag) 

- w 2009 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na 

planowane zadania inwestycyjne, dotyczqce przebudowy drag, budowy 

boiska wielofunkcyjnego i sfinansowanie sprzetu medycznego dla potrzeb 

budowy szpitala w Pultusku 	 3 500 000,00 z1 

- w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na 

planowane zadania inwestycyjne przebudowy drag i sfinansowanie zadali 

inwestycyjnych budowy szpitala w Pultusku 
	

1 750 000,00 zi 

- w 2013 r. na sfinansowanie zobowiqzati przejetych po przeksztalconym 

Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Pultusku 	17 000 000,00 zl 

1 380 000,00 z1 

• 

80 



3. Kredyt zaciqgniety w roku 2016 na sfinansowanie deficytu bud2etu 

powiatu zwiqzanego z realizacjq inwestycji — przebudowa drog, zakup 

kosiarki bijakowej dla potrzeb Zarzqdu Drog Powiatowych oraz wydatkow 

dotyczqcych przystosowania budynkow na potrzeby siedziby Starostwa 

Powiatowego 2 500 000,00 zl 

Lqczna kwota dlugu jednostki samorzqdu terytorialnego na koniec roku budzetowego wynosi 

26 400 161,43 zl co stanowi 34,34% wykonanych dochodOw ogOlem w roku budzetowym 

2017. Na splate rat kapitalowych kredytow, splate rat po2yczek, wykup obligacji wraz 

z odsetkami przeznaczono w 2017 r. §rodki pienieZne w kwocie 3 809 368,61 zl, 

co stanowi 4,96% wykonanych dochodow ogolem. 

XVI. Podsumowanie i wnioski 

1. W wyniku realizacji bud2etu nale2y stwierdzie, ze zadania bie2qce powiatu byly realizowane 

zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Na realizacje vvydatkow bie24cych przeznaczono kwote 

62 651 163,13 zl, co stanowi 81,50% wykonanych dochodOw og6lem. 

2. W ramach planu budZetu powiatu pultuskiego w 2017 r. przeznaczono na wydatki majqtkowe 

11 816 413,37 zl co stanowi 15,37% wykonanych dochodow ogolem. 

Bud2et powiatu pultuskiego za 2017 r. zrealizowano nastepujqco: 

- wykonanie dochodow budZetu 76 876 078,33 zl 

- wykonanie wydatkOw budZetu 74 467 576,50 zl 

- nadwy2ka budZetowa 2 408 501,83 zl 

- wykonane przychody 3 551 257,85 zl 

- wykonane rozchody 2 870 000,00 z1 

Podpisy czionkow 	owiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata JO2wiak 

3. Halina Banach 

4. Malgorzata Kozlowska.. 

5 Krzysztof Piefikos 	 
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