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Załącznik nr 5 do 
Uchwały Nr XIII/62/2011I
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 30 maja 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
w złotych

Rozdział  Nazwa zadania
z tego:

 Zakres porozumienia lub umowy

1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 60 100

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 60 100

60 100

150 Przetwórstwo przemysłowe 130 774 130 774
15011 Rozwój przedsiębiorczości 130 774 130 774

130 774 130 774

600 Transport i łączność 1 637 205 7 687 819 7 687 819
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 637 205 7 687 819 7 687 819

600 000

3 344 238 3 344 238

486 780

1 947 122 1 947 122

Dział Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem Wydatki

bieżące
Wydatki

majątkowe

Dotacja celowa otrzymana  z samorządu województwa  na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

Dotacja ze środków związanych z włączeniem z produkcji gruntów rolnych, w tym:  
na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej  Nr 3405W – Winnica na 
odcinku  Łady – Zalesie , od km 0+800 do 1+200 w wysokości 58.000 zł oraz na 
zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitora LCD17”, 
drukarki w wysokości 2.100 zł.  

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu dotyczącego 
informatyzacji baz danych o Mazowszu

Realizacja projektu pn. “Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności 
województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin odcinek 
Kowalewice – Strzegocin o długości 3180 mb

Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk 
– Strzegocin odcinek Kowalewice – Strzegocin o długości 3180 mb
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porządzie - Obryte Pułtusk na odc. 
ul. Tartaczna od km 33+864,07 do km 36+126,00

Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 4407W 
Porządzie - Obryte - Pułtusk na odc. ul. Tartaczna od km 33+864,07    
                do km 36+126,00
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Rozdział  Nazwa zadania
z tego:

 Zakres porozumienia lub umowyDział Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem Wydatki

bieżące
Wydatki

majątkowe
550 425

2 202 000 2 202 000

194 459 194 459

710 Działalność usługowa 110 000 210 000 210 000
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 110 000 210 000 210 000

110 000

Modernizacja ewidencji gruntów 210 000 210 000
750 Administracja publiczna 21 572 21 572

75020 Starostwa powiatowe 4 200 4 200

Wydatki na zakupy inwestycyjne 
4 200 4 200

75095 Pozostała działalność 17 372 17 372
17 372 17 372

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 360 000 3 999 717 3 999 717
75495 Pozostała działalność 360 000 3 999 717 3 999 717

360 000

3 999 717 3 999 717

801  Oświata i wychowanie 60 000 60 000
80130 Szkoły zawodowe 60 000 60 000

60 000 60 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej 
Gładczyn – Zatory – Popowo Nr 3433W na odc. Gładczyn – Cieńsza

Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk 
– Strzegocin odcinek Kowalewice – Strzegocin o długości 3180 mb
Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3405W Łady 
Winnica na odc. Łady – Zalesie od km 0+800 do km 1+200

Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady Winnica na odc. Łady – 
Zalesie od km 0+800 do km 1+200

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących

Pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i 
kartograficznych (nieinwestycyjnych)

Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitora 
LCD17”, drukarki. 

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu e-administracja

Realizacja projektu pn. “Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 
województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 
potencjału województwa”

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pomoc finansowa na realizację projektu pn. “Wsparcie techniczne systemu 
reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
Powiatu Pułtuskiego”

Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “Wsparcie techniczne 
systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”

Realizacja projektu pn. “Wsparcie techniczne systemu reagowania 
kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu 
Pułtuskiego”

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące w zakresie 
teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas 
wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
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Rozdział  Nazwa zadania
z tego:

 Zakres porozumienia lub umowyDział Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem Wydatki

bieżące
Wydatki

majątkowe
852    Pomoc społeczna 34 976 267 198 267 198

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 100 000 100 000
57 000 57 000

43 000 43 000

85204 Rodziny zastępcze 34 976 167 198 167 198
11 859

Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych 11 859 11 859
23 117

Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych 23 117 23 117
57 111 57 111

75 111 75 111

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000 10 000
85406 10 000 10 000

10 000 10 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 173 800 173 800
92116 Biblioteki 173 800 173 800

173 800 173 800

Ogółem 2 202 281 12 560 880 720 998 11 839 882

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie 
kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokość 
wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie 
kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokość 
ponoszonych wydatków przez powiat pułtuski

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie 
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego 
utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie 
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego 
utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na wydatki w zakresie 
orzekania o stopniu niepełnosprawności

Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania 
dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz 
dzieci z autyzmem zamieszkałych na terenie powiatu pułtuskiego

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie 
biblioteki powiatowej

Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu 
pułtuskiego 
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