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UZASADNIENIE 

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok 

 

 

W planie dochodów dokonano następujących zmian: 

1. Dochody bieżące: 

− zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem  

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 marca br. – znak  

WF-I.3111.11.3.2020 (dział 754 rozdział 75411 par. 2110 zwiększenie o kwotę 

80.873,00 zł), 

− zwiększono plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z pismem  

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 marca br. – znak EF-

I.3111.18.13.2020 (dział 853 rozdział 85321 § 2110 zwiększenie o kwotę  

2.410,00 zł). 

W planie wydatków dokonano następujących zmian: 

1. Wydatki bieżące: 

− wprowadzono do planu kwotę 80.873,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej  

i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020 r. dla  KPPSP (dział 754 rozdział 

75411), 

− wprowadzono do planu kwotę 2.410,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

zadań realizowanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania  

o niepełnosprawności (dział 853 rozdział 85321 – PCPR). 

− wprowadzono do planu zwiększenie wydatków dla jednostek z przeznaczeniem za 

zabezpieczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z rezerwy 

celowej wprowadzono kwotę 46.377,00 zł dla placówek oświatowych oraz  

z rezerwy ogólnej 75.552,00 zł dla pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu, 

− dokonano przesunięć w planach finansowych poszczególnych jednostek, w tym 

dokonano przesunięć między działami w celu zabezpieczenia środków na 

przeciwdziałanie COVID – 19 (przeniesienie kwoty w wysokości 200.000,00 zł do 

rozdziału 85195 przeznaczonej na współpracę  z organizacjami pozarządowymi  

w celu zlecania zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 oraz 

zmniejszenie w rozdziale 75702 o 180.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem  

w rozdziale 75421 o 30.000,00 zł na zakup niezbędnych środków ochrony oraz 
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zwiększenie o 150.000,00 zł w rozdziale 75020 na pokrycie kosztów zakupu 

sprzętu i oprogramowania niezbędnego do pracy zdalnej), 

− rozwiązano rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego  

w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 

70.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup niezbędnego sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego  

w Ciechanowie (sprzęt zostanie zakupiony przez Starostwo Powiatowe  

i przekazany na podstawie umowy użyczenia) – zapewnienie bezpieczeństwa 

zdrowotnego mieszkańcom powiatu.  

2. Wydatki majątkowe: 

− wprowadzono do planu  środki z rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe  

w wysokości 70.000,00 zł (zakupy inwestycyjne) z przeznaczeniem na zakup 

niezbędnego sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego  

w Ciechanowie (sprzęt zostanie zakupiony przez Starostwo Powiatowe  

i przekazany na podstawie umowy użyczenia) – zapewnienie bezpieczeństwa 

zdrowotnego mieszkańcom powiatu.  

 

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 

 

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski 


