
Projekt planu budietu Powiatu Nowodworskiego na rok 2010 zostaf opracowany w oparciu

o ustaw~ 0 finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. i ustaw~ 0 dochodach jednostek samorzqdu

terytorialnego z 13 listopada 2003r.

Dochody budzetu Powiatu Nowodworskiego skalkulowane zostafy na kwot~ 57.321.269zf,

natomiast wydatki budzetowe zaprojektowane zostafy w wysokosci 61.621.269zf, r6Znica mi~dzy

dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budzetu w kwocie 4.300.000zf. Wydatki biezqce zajmujq

ok. 64,76% fqcznej planowanej kwoty wydatk6w. Po stronie planowanych wydatk6w budzetowych

zabezpieczona zostafa kwota 600 OOO,OOzfz tytufu udzielonego por~czenia dfugoterminowego kredytu

Samodzielnemu Zespofowi Publicznych Zakfad6w Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dochody

Planowane na 2010 rok dochody budzetowe stanowi kwota 57.321.269zf. Baz~ wyjsciowq dla ustalenia

projektu planu dochod6w budzetowych Powiatu na 2010r. stanowify:

informacja Ministerstwa Finans6w Nr ST4-4820-784/2009 z dnia 8 pazdziernika 2009r.

o rocznych planowanych kwotach poszczeg61nych cz~sci subwencji og6lnej, przyj~tych

w projekcie ustawy budzetowej na 2010 rok i planowanej na 2010 rok kwocie dochod6w z tytufu

udziafu we wpfywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych,

informacja Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.!. - 301/3011/81/09 z dnia 23 pazdziernika 2009r.

o wielkosci planowanych dotacji w roku 2010 zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu

administracji rzqdowej oraz dotacji celowych przyj~tych w projekcie ustawy budzetowej na rok

2010,

planowane wielkosci dotacji rozwojowej na realizacj~ zadan obj~tych planowanym

dofinansowaniem ze srodk6w unijnych, w oparciu 0 podpisane umowy i zfozone wnioski do

instytucji zarzqdzajqcej,

uzgodnione kwoty pomocy finansowej z samorzqdami gminnymi w zakresie realizacji zadan

biezqcych i inwestycyjnych,

przewidywane wysokosci dochod6w na podstawie wykonania w biezqcym roku okreslone

wedfug danych finansowych dotyczqcych realizacji budzetu za dziewi~c miesi~cy biezqcego

roku.



Udziaty Powiatu w podatkach stanowiqcych doch6d budietu panstwa zajmujq czotOWq pozycj~

w dochodach og6lnych, poniewaz ich udziat w strukturze dochod6w wynosi 22,79% i przyj~te zostaty

w kwocie 13.068.979,00zt, w tym:

dochody z tytutu udziatu Powiatu w og61nych wptywach z podatku dochodowego od os6b

fizycznych (w PIT) przyj~to w kwocie 12.468.979 zt zgodnie z szacunkiem Ministerstwa

Finans6w. Dochody z tego zr6dta zaj~ty czotoWq pozycj~ w dochodach og6lnych, poniewaz ich

udziat w strukturze dochod6w wynosi 21,75%. W stosunku do roku 2009 nastqpH spadek

09,37%,

dochody z tytutu udziatu Powiatu w og61nych wptywach z podatku dochodowego od os6b

prawnych (w CIT) zaplanowano w kwocie 600.000 zL W stosunku do roku 2009 zaplanowano

wzrost 0 33,33% na podstawie przewidywanego wykonania za ten rok.

Dochody wtasne Powiatu przyj~te zostaty w wysokosci 7.695.226zt, co stanowi 13,42% wszystkich

planowanych dochod6w budzetu, a sktadajq si~ na nie nast~pujqce tytuty:

1. wptywy z optat zaplanowane w kwocie 2.500.000,00 zt , w tym:

wptywy z optaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazd6w i prawa

jazdy) to kwota 2.320.000,00 zt, licencje 30.000,00 zt. Wptywy z optat komunikacyjnych

zaplanowano w wysokosci 0 20,34% nizszej anizeli w roku 2009,

wptywy z innych lokalnych optat (optata za zaj~cie pasa drogowego) w kwocie

150.000,00 zL Zaplanowana kwota w por6wnaniu do roku 2009 wzrosta 0 42,85%.

2. dochody z majqtku Powiatu to kolejne 3,32 % wptyw6w budzetu, zaplanowane zostaty w kwocie

1.907.914,00 zt, z tego:

wptywy z optat za uzytkowanie wieczyste to kwota 20.700 zt,

dochody z najmu i dzierzawy skalkulowano na kwot~ 57.788,00 zt,

wptywy z tytutu sprzedazy sktadnik6w majqtkowych w kwocie 1.830.000,00 zL Powiat

planuje uzyskac dochody ze sprzedazy dziatki potozonej za ogrodzeniem Zespotu

Szk6t Ponadgimnazjalnych w Pomiech6wku, sprzedazy dziatki nr 11/4, 11/21, 11/22 na

rzecz uzytkownika wieczystego oraz wptywu drugiej raty naleznej od Miasta Nowy

Dw6r Mazowiecki za sprzedaz udziat6w w nieruchomosci przy ul. Zakroczymskiej 30.

Wptywy do budzetu z majqtku Powiatu w stosunku do roku 2009 b~dq mniejsze 040,66%

3. dochody z majqtku skarbu panstwa - planowana w budzecie kwota 400.000,00zt dotyczy

naleznych Powiatowi dochod6w z tytutu gospodarowania nieruchomosciami Skarbu Panstwa.

Planowany doch6d stanowi 25% pobieranych przez Powiat optat za uzytkowanie, uzytkowanie



wieczyste, czynsz dzierzawny, najem i sprzedaz nieruchomosci Skarbu Panstwa. W stosunku

do roku 2009 nast~puje wzrost planu a 73,91%.

4. wplywy z pomocy finansowej - przyj~ta po stronie dochod6w budzetowych kwota 591.000zl

dotyczy pomocy finansowej deklarowanej przez Gmin~ Czosn6w na dofinansowanie inwestycji

drogowych oraz z Gmin: Nowy Ow6r Mazowiecki, Zakroczym, Czosn6w, Pomiech6wek na

dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP.

5. dotacje celowe ad innych jednostek samorzqdowych - zaplanowana na 2010 rok kwota

304.278zl to przekazywane przez inne powiaty i gminy dotacje na pokrycie koszt6w pobytu

dzieci umieszczonych w rodzinach zast~pczych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz

przystqpienie do projektu "Kompetentny urz~dnik - sprawny samorzqd - szkolenia dla

pracownik6w samorzqdowych z terenu powiatu nowodworskiego" w partnerstwie z gminq

Czosn6w, Pomiech6wek, Zakroczym i Nowy Ow6r Mazowiecki.

6. pozostale dochody wlasne zaplanowane zostaly w kwocie 2.203.080 zl i skladajq si~ na nie:

wplywy z r6znych dochod6w (wynagrodzenie platnika skladek) pozostale odsetki (ad srodk6w

na rachunkach bankowych i lokat), wplywy z r6znych oplat (karty w~dkarskie), wplaty ad

rodzic6w z tytulu odplatnosci za utrzymanie dzieci w plac6wkach opiekunczych, wplywy z uslug

za pobyt w OPS. Plan wplyw6w z pozostalych dochod6w wzr6s1 w stosunku do 2009r

013,81%.

Srodki na dofinansowanie wtasnyeh zadan Powiatu przyj~to po stronie dochod6w budzetowych

w kwocie 15.549.034zl. Srodki dotyczq dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrazania

Program6w Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki wsp61finansowanego ze

srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego

wojew6dztwa mazowieckiego na inwestycje drogowe.

Dotaeje eel owe z budietu panstwa

Ta grupa dochod6w zaplanowana w kwocie 7.575.690 zl stanowi 13,21% wszystkich planowanych

wplyw6w do budzetu Powiatu i zostanie przeznaczona na nast~pujqce cele:

dotacje na realizacj~ zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej 6.692.490zl,

dotacje na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych z zakresu pomocy spolecznej 883.200zl.

Subweneja og61na stanowi 22,16% dochod6w Powiatu. Na 2010 rok dla Powiatu Nowodworskiego

ustalona zostala:

cz~st oswiatowa subwencji og61nej w kwocie 12.181.612,00zl- wzrost 04,86%,



cz~s6 r6wnowazqca subwencji og61nej w kwocie 401.514,00zl- spadek a 24,88%,

cz~s6 wyr6wnawcza subwencji og61nej 123.596,OOzl- wzrost a 100%.

Dotacje z funduszy celowych

Planowana kwota wplyw6w w wysokosci 513.998zl dotyczy dotacji otrzymanych z: ARiMR na

zalesianie gruntow rolnych (wyplat~ ekwiwalentow) w kwocie 70.198,00 zl- wzrost w stosunku do 2009

roku a 14,54% oraz z funduszu pracy na finansowanie kosztow wynagrodzenia i skladek na

ubezpieczenia spoleczne pracownikow PUP w kwocie 443.800,00 zl- wzrost a 50,33% w stosunku do

roku 2009.

Og6lem zaplanowane na 2009 rok dochody Powiatu Nowodworskiego stanowiq kwot~ 57.321.269zl

z czego: dochody biezqce stanowiq kwot~ 39.936.878zl oraz dochody majqtkowe w kwocie

17.384.391zL Planowane kwoty dotacji i subwencji majq charakter wst~pny i mogq ulec zmianie

w wyniku prac nad budzetem paristwa na 2010 rok. Planowane dochody z tytulu udzialu we wplywach

z podatku dochodowego ad os6b fizycznych majq charakter informacyjno szacunkowy, dlatego tez

nalezy uwzgl~dni6 ryzyko wykonania tych dochod6w na poziomie mniejszym niz kwota uwzgl~dniona

w projekcie budzetu na 201Or.

Przychody budzetowe

W roku 2010 przychody budzetowe planuje si~ na poziomie 4.650.000zL Zrodlem przychod6w b~dzie:

planowany kredyt w wysokosci 4.300.000 zl przeznaczony na pokrycie deficytu za 2010 rok,

planowane wolne srodki z roku 2009 w wysokosci 350.000 zl przeznaczone na splat~

zaciqgni~tego kredytu przypadajqcego do uregulowania w 2010 roku.

Wydatki

Plan wydatkow budzetowych w wysokosci 61.621.269zl, w tym wydatk6w biezqcych 39.912.023zl oraz

wydatk6w majqtkowych 21.709.246zl, przedstawiajq zalqczniki: 2, 2a i 2b. Wydatki biezqce

zaplanowane w kwocie 39.912.023zl stanowiq ok. 64,76% wszystkich planowanych wydatk6w i zostanq

przeznaczone na nast~pujqce zadania w poszczeg61nych dzialach :

Dziat 010 - Rolnictwo i towiectwo

Zaplanowane w tym dziale srodki w kwocie 110.198 zl zostanq przeznaczone na:



w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno urzgdzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowana kwota

40.000zl zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Zadanie w 100%

finansowane dotacjq z budzetu panstwa;

w rozdziale 01095 - Pozostala dzialalnosc - planowana kwota 70.198zl wydatkowana zostanie na

wyplat~ ekwiwalent6w dla rolnik6w, kt6rzy dokonali zalesienia swoich grunt6w zgodnie z podpisanymi

umowami. Zadanie finansowane w 100% dotacjq z ARiMR.

Dzial020 Lesnictwo

Zaplanowane w wysokosci 41.253 zl srodki na wydatki biezqce przeznaczone zostanq na:

w rozdziale 02002 - Nadz6r nad gospodarkg lesng - kwota 34.956zl zostanie rozdysponowana na

nadz6r nad lasami niepanstwowymi. Nadz6r wykonuje nadlesnictwo Plonsk oraz osoba fizyczna;

w rozdziale - 02095 - Pozos tala dzialalnos6 - planowana wydatki biezqce w kwocie 6.871zl Sq

przeznaczone dla gmin w celu prawidlowego utrzymania teren6w lowieckich.

Wydatki dzialu w stosunku do roku ubieglego zmniejszono 0 1,67%.

Dzial 600 - Transport i l'tcznosc

Na realizacj~ zaplanowanych zadan przewidziano 20.821,739zl w tym na realizacj~ zadan

biezqcych sklasyfikowanych w tym dziale 1.101.914zl z podzialem na :

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - planowana na wydatki biezqce kwota w wysokosci

1.061.763 zl, w tym: dotacje celowe przekazane gminom na zadania biezqce realizowane na podstawie

porozumien (dotyczy sprzqtania oraz zimowego utrzymania dr6g) 205.000zl, pozostala kwota

przeznaczona zostanie na profilowanie dr6g, uzupelnianie poboczy, scinanie poboczy i odtwarzanie

row6w przy drogach, remonty cZqstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodnik6w i element6w

jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzak6w, utrzymanie zimowe, sprzqtanie piasku,

oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji.

W ramach zestawionych srodk6w przewiduje si~ srodki na zadania inwestycyjne w wysokosci

19.759.976zl. Zadania inwestycyjne szczeg61owo zastanq om6wione w cz~sci wydatki majqtkowe.

Wydatki biezqce dzialu w stosunku do roku ubieglego zaplanowano na tym samym poziomie.



Dziat 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania biezqce obj~te dzialalnosciq gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w rozdziale

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami wydatki w kwocie 57.000zl z przeznaczeniem na

zadania Powiatu z zakresu administracji rzqdowej oraz z zakresu zadan wlasnych. Na powyzsze

zadanie Powiat otrzymal dotacj~ celowq w wysokosci 47.000zl (w stosunku do roku ubieglego nizsza

021,67%) oraz zaplanowal kwot~ 10.000zl na realizacj~ zadan wlasnych. Srodki z tego dzialu planuje

si~ wydatkowac na:

wycen~ nieruchomosci do aktualizacji oplat z tytulu wieczystego uzytkowania trwalego

zarzqdu,

zalozenie ksiqg wieczystych i sporzqdzenie dokumentacji geodezyjnej,

koszty sqdowe i odszkodowania, do ktorych zobowiqzany jest Skarb Panstwa,

regulacja stanow prawnych drog powiatowych.

Wydatki biezqce dzialu w stosunku do roku ubieglego Sq nizsze 0 5%.

Dziat 710 - Dziatalnosc ustugowa

Planowana w tym dziale kwota na wydatki biezqce 380.000zl zostanie wydatkowana na nast~pujqce

zadania:

w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne planowana kwota 25.000zl zostanie

przeznaczona na opracowanie projektow osnow, zadanie w 100% finansowane dotacjq z budzetu

panstwa;

w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznacza si~ kwot~ 25.000zl na

zahzenie ewidencji gruntow budynkow i lokali (kataster nieruchomosci). Zadanie w 100% finansowane

dotacjq z budzetu panstwa;

w rozdziale 71015 - Nadzor budowlany zabezpiecza si~ kwot~ 330.000zl na wydatki biezqce

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:

wynagrodzenia pracownikow i pochodne od wynagrodzen w kwocie 307.384zl,

kwota 22.616zl wydatkowana zostanie na ZFSS, zakup materialow i wyposazenia, szkolenia

pracownikow, podroze sluzbowe, koszty telekomunikacji oraz inne drobne uslugi i oplaty.

Zadanie w 100% finansowane dotacjq z budzetu panstwa.

Wydatki biezqce dzialu w stosunku do roku ubieglego Sq nizsze 0 3,8%.



Dzial 720 - Informatyka

Wydatki dzialu zaplanowano w kwocie 160.500zl, z przeznaczeniem na zakup materialow

eksploatacyjnych takich jak: tusze, tonery, tasmy komputerowych nosniki, zakup akcesoriow

komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe oraz ubezpieczenie sprz~tu.

Wydatki biezqce dziatu w stosunku do roku ubiegtego Sq nizsze 0 35,43%.

Dzial 750 - Administracja publiczna

Na wydatki biezqce dziatu zaplanowano 7.573.755zL Sq tu zadania wtasne oraz

zlecone realizowane w nast~pujqcych rozdziatach:

Rozdziat 75011 - Urzedy wojewodzkie - na realizacj~ zadan ustawowo zleconych Powiatowi przez

administracj~ rzqdowq przewiduje si~ kwot~ 293.463zt z przeznaczeniem na ptace i pochodne od

wynagrodzen. Zadanie w 58,08% (170.438 zt) finansowane dotacjq z budzetu panstwa.

W rozdziale 75019 - Rady powiat6w - na wydatki zwiqzane z obstugq Rady Powiatu Nowodworskiego

zarezerwowano kwot~ 343.998zt z przeznaczeniem na wyptat~ diet radnych oraz drobne wydatki

rzeczowe i szkolenia.

Rozdzial 75020 - Starostwa powiatowe - wydatki biezqce na funkcjonowanie urz~du okreslono kwotq

6.877.294zL sktadajq si~ na nie:

dotacja dla Gminy Zakroczym na realizacj~ zadan geodezyjnych i kartograficznych (zgodnie z

porozumieniem) 5.000 zt,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 5.028.930zt,

wydatki rzeczowe (sktadki PFRON, zakup materiat6w i wyposazenia, zakup energii, ustugi

remontowe, ustugi zdrowotne, wywoz smieci, ustugi pocztowe i asenizacyjne, tablice, dowody

rejestracyjne, prawa jazdy, ustugi prawne, ogtoszenia, ustugi telekomunikacyjne, podroze

sluzbowe i inne) 1.702.954 zt,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 7.000 zL

Kwota 133.410zt zostata przeznaczona na wktad wtasny w celu realizacji projektu "Kompetentny

urz~dnik - sprawny samorzqd - szkolenia dla pracownik6w samorzqdowych z terenu powiatu

nowodworskiego". Projekt zostanie zrealizowany we wsp6tpracy z gminami Czosn6w, Pomiechowek,

Zakroczym, Nowy Owor Mazowiecki.



Rozdzia/75045 - Komisje poborowe - na przeprowadzenie poboru w 2010 roku zaplanowano srodki na

wydatki biezqce w kwocie 29.000z/, w tym: wynagrodzenia oraz pochodne ad wynagrodzen 20.900z/.

Zadanie w 100 % finansowane dotacjq z budzetu panstwa.

W rozdziale 75095 - Pozosta/a dzia/alnosc kwota w wysokosci 30.000z/ zostanie przeznaczona na

zadania zwiqzane z promocjq Powiatu, w tym prowadzenie informatora w regionalnej gazecie.

Wydatki biezqce dzia/u w stosunku do roku ubieg/ego sqnizsze 0 6,10%.

W dziale 752 - Obrona narodowa, rozdzia/ 75212 - Pozosta/e wydatki obronne zestawiono wydatki

reaJizowane z zakresu administracji rzqdowej, na kt6re Powiat otrzyma/ dotacj~ w kwocie 10.000zl.

W ramach otrzymanej kwoty zostanq zorganizowane cwiczenia dla s/uzb (urz~dnicy starostwa, straz

pozarna, straze miejskie, policja, s/uzba weterynaryjna) zwiqzanych z eliminowaniem potencjalnych

zagrozen.

Dzia/754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej zaplanowano wydatki biezqce

okreslone kwotq 3.380.552z/, niezb~dne do realizacji podstawowych ustawowych zadan przypisanych

KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Zadanie w 100 % finansowane dotacjqz budzetu panstwa.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna przewiduje si~ kwot~ 500z/ na szkolenia oraz drobne zakupy

materia/6w i us/ug. Zadanie w 100% finansowane dotacjq z budzetu panstwa.

W rozdziale 75421 - Zarzadzanie kryzysowe przewiduje si~ kwot~ wydatk6w 1.000z/ na zakup

materia/6w.

Wydatki biezqce dzia/u w stosunku do roku ubieg/ego Sq nizsze a 2,85%.

Dziat 757 - Obstuga dtugu publicznego

W rozdziale 75702 - Obs/uga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jst. zaplanowano srodki na

sp/at~ odsetek bankowych z tytu/u zaciqgni~tych i pJanowanych do zaciqgni~cia kredyt6w. Og6/em

w roku 2010 obs/ug~ d/ugu publicznego planuje si~ na kwot~ 560.768zl.

Zabezpieczone w tym dziale, w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytu/u poreczen i gwarancji udzielonych

przez Skarb Panstwa Jub j.s.t, srodki w kwocie 600.000z/ zwiqzane Sq z udzielonymi por~czeniem

d/ugoterminowego kredytu SamodzieJnemu Zesp%wi Publicznych Zak/ad6w Opieki Zdrowotnej

w Nowym Dworze Mazowieckim. SZPZOZ zaciqgnq/ kredyt w 2007 roku w kwocie 3.000.000z/



Dziat 758 - Reine rozliczenia

Planowane w tym dziale, w rozdziale 75818 - Rezerwy og61ne i celowe srodki w kwocie 414.972zl to:

rezerwa og61na w wysokosci 112.852 zl,

rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawq 0 zarzqdzaniu kryzysowym w kwocie 72.035zl,

rezerwa celowa na wydatki biezqce jednostek oswiatowych w kwocie 230.085zl.

Dziat 801 - Oswiata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

lqczne wydatki biezqce zaplanowano w wysokosci 14.162.575zl i Sq to wydatki biezqce umozliwiajqce

funkcjonowanie plac6wek oswiatowych i innych zadan oswiatowych. Wplywy z subwencji oswiatowej

zapewniajq w 86,01% (12.181.612 zl) og61em planowanych wydatk6w, pozostala kwota w wysokosci

1.980.963zl zostala zabezpieczona ze srodk6w wlasnych Powiatu.

Podzial srodk6w finansowych w poszczeg61nych rozdzialach jest nast~pujqcy :

Rozdzial80102 - Szkoly podstawowe specjalne - planowana kwota 149.590 zl przeznaczona zostanie

na pokrycie koszt6w:

wynagrodzen i pochodnych od wynagrodzen 143.498zl,

wydatk6w osobowych niezaliczanych do wynagrodzen 278zl,

pozostalych wydatk6w rzeczowych 5.814zl.

Rozdzial 80110 - Gimnazja - kwota 127.150zl przeznaczona jest na finansowanie wydatk6w

zwiqzanych z wyplatq wynagrodzen i pochodnych oraz Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

dla pracownik6w Gimnazjum przy LO w Nasielsku.

Rozdzial80111 - Gimnazja specjalne - kwota 730.234zl przeznaczona jest na finansowanie wydatk6w

biezqcych takich jak:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 637.101zl,

wyplat~ dodatk6w niezaliczanych do wynagrodzen 2.042zl,

pozostale wydatki rzeczowe 91.091 zl.

Rozdzial 80120 - Licea og61noksztalcgce - planowana w tym rozdziale kwota na wydatki biezqce

w wysokosci 3.901.485zl przeznaczona zostanie na: udzielenie z budzetu dotacji podmiotowej dla

niepublicznych plac6wek oswiatowych 260.000zl oraz kwota 3.588.397zl na sfinansowanie

funkcjonowania trzech szk61 prowadzonych przez Powiat tj. LO w Nowym Dworze Mazowieckim,

LO w Nasielsku, LO przy ZSZ w Nasielsku. GI6wne wydatki tych szk61 to:



wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 3.218.254 zt,

dodatki niezaliczane do wynagrodzen 7.746zt,

pozostate wydatki rzeczowe 415.485zt.

W rozdziale 80123 - Licea profilowane - Powiat prowadzi dwa licea profilowane tj. przy Zasadniczej

Szkole Zawodowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i przy Zasadniczej Szkole Zawodowej

w Nasielsku, na ich finansowanie zaplanowana zostata kwota 318.372zt.

Srodki zostanq wydatkowane na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen305.712zt,

dodatki niezaliczane do wynagrodzen 690zt,

pozostate wydatki rzeczowe 11.970zL

W rozdziale 80130 - Szkoty zawodowe - planowane w tym rozdziale srodki przeznaczone zostanq na:

dotacj~ przekazanq z budzetu dla powiat6w prowadzqcych szkoty, do kt6rych na zaj~cia

ucz~szcza mtodziez z Powiatu Nowodworskiego i dotacje podmiotowe dla niepublicznych

plac6wek oswiatowych tqcznie w kwocie 185.000zt,

kwota 7.055.304zt zabezpiecza wydatki biezqce trzech szk6t zawodowych (Zespotu Szk6t

Ponadgimnazjalnych w Pomiech6wku, Zasadniczej Szkoty Zawodowej Nr 1 w Nowym Dworze

Mazowieckim oraz Zasadniczej Szkoty Zawodowej w Nasielsku).

Do gt6wnych wydatk6w tych szk6t prowadzonych przez Powiat nalezq:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 5.852.101 zt,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen114.777zt,

pozos tate wydatki rzeczowe 1.088.426zt.

W rozdziale 80134 - Szkoty zawodowe specjalne - na funkcjonowanie szkoty zabezpieczono srodki

w kwocie 330.027zt, zostanq one wydatkowane na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen313.851zt,

dodatki niezaliczane do wynagrodzen 758zt,

pozostate wydatki rzeczowe 15.418zL



Rozdziaf 80146 - Doksztafcanie i doskonalenie nauczycieli - na dofinansowanie doksztafcania

i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkofach powiatowych planuje si~

przeznaczyc kwot~ 57.529zt.

Rozdzial 80195 - Pozos tala dzialalnosc - w ramach tego rozdzialu przewidziano kwot~ 122.077zl na

odpis na ZFSS dla nauczycieli emeryt6w i rencist6w.

W rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne (poradnie specjalistvczne)- zaplanowana

kwota w wysokosci 1.174.336zl przeznaczona zostanie na sfinansowanie koszt6w utrzymania Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej z siedzibq w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na:

wynagrodzenia pochodne ad wynagrodzer'l1.059.481zl,

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzer'l 2.078zl,

pozostale wydatki rzeczowe 112.777zl.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczni6w zaplanowano kwot~ 2.500zl na stypendia dla

uczni6w szkol powiatowych za szczeg61ne osiqgni~cia w nauce i sporcie.

W rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowanq kwot~ 5.351zl

przeznaczy si~ na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradni.

W rozdziale 85495 - Pozostala dziafalnosc - planowane srodki w wysokosci 3.620zl wydatkowane

zostanq na odpisy ZFSS dla emerytowanych pracownik6w oswiaty.

Wydatki biezqce dzialu w stosunku do roku ubieglego Sq wyzsze a 5,83%.

Dziat 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego dzialu zaplanowano:

w rozdziale 85111- Szpitale og61ne dotacj~ celowq w kwocie 500.000zl na modernizacj~ szpitala

powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Dotacja w stosunku do roku 2009 zostafa zaplanowana

w kwocie nizszej a 50%.

w rozdziale 85156 - Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nieobifitych

obowigzkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwot~ 1.947.000zl na wyplat~ skladek na ubezpieczenia

zdrowotne (wyplacane przez PUP) za osoby bezrobotne bez prawa do zasilku.



Dziat 852 - Pomoc spoteczna

Wydatki dziatu okreslono kwotq 7.805.056zt i Sq to wydatki bieiqce. Opieka spoteczna realizuje zadania

wtasne, kt6re finansowane Sq z budietu Powiatu, oraz zadania zlecone, finansowane dotacjami

celowymi z budietu panstwa. Wydatki na pomoc spotecznq rozdysponowane Sq w nast~pujqcych

rozdziatach:

W rozdziale 85201 - Plac6wki opiekunczo - wvchowawcze - na realizacj~ zadan zwiqzanych

z prowadzeniem plac6wek opiekunczo - wychowawczych zaplanowano kwot~ 1.066.292zL Srodki

zostanq wydatkowane na:

dotacje celowe na pokrycie koszt6w pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego umieszczanych

w plac6wkach na terenie innych powiat6w oraz wyptat~ swiadczen z tytutu usamodzielnienia si~

i kontynuacj~ nauki 585.643zt,

na prowadzenie dw6ch Rodzinnych Dom6w Dziecka przeznacza si~ 346.292zL Rodzinne

Domy Dziecka Sq prowadzone w formie jednostek budietowych ich gt6wne wydatki to:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 126.604zt,

• swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 5.424zt,

• pozostate wydatki rzeczowe 214.264 zL

W rozdziale 85202 - Domy pomocy spotecznej - planowana w tym rozdziale kwota 3.265.860zl

przeznaczona zostanie na finansowanie dzialalnosci Domu Pomocy Spolecznej w Nasielsku dla os6b

przewlekle psychicznie chorych. Planowane srodki wydatkowane zostanq na wydatki bieiqce w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 2.415.731zl,

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 15.291zl,

pozostale wydatki rzeczowe 834.838zl.

Na realizacj~ tego zadania Powiat otrzymal dotacj~ z budietu panstwa w kwocie 882.200zl, co stanowi

27,01 % planowanych wydatk6w (dotacja na zadania wlasne Powiatu).

W rozdziale 85204 - Rodziny zast~pcze - zaplanowana kwota 1.566.000zl przeznaczona zostanie na

wyplat~ swiadczen z tytulu pobytu dzieci w rodzinach zast~pczych z terenu Powiatu Nowodworskiego



1.400.000zt oraz 166.000zt swiadczenia (przekazane w formie dotacji) dla rodzin zast~pczych

zamieszkujqcych w innych powiatach.

W rozdziale - 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - planowane w wysokosci 1.306.904zt

wydatki przeznaczone zostanq na pokrycie koszt6w dziatalnosci PCPR, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne ad wynagrodzeri 622.654zt,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeri 700zt,

pozostate wydatki rzeczowe 97.907zL

Na realizacj~ zadania Powiat planuje otrzymac pomoc finansowq udzielonq przez Mazowieckq

Jednostk~ Wdrazania Program6w Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki

wsp6tfinansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego w kwocie 585.643zL

W rozdziale - 85231 - Pomoc dla uchodzc6w - zaplanowana kwota 600.000zt przeznaczona zostanie

na wyptat~ swiadczeri dla uchodzc6w zamieszkatych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Zadanie w 100 % finansowane dotacjq z budzetu paristwa.

Wydatki biezqce dziatu w stosunku do roku ubiegtego Sq wyzsze 011,13%.

DziaJ 853 - PozostaJe zadania zakresie polityki spoJecznej

Planowana w tym dziale kwota na wydatki biezqce w wysokosci 1.639.557 zt, przeznaczona zostanie na

realizacj~ nast~pujqcych zadari:

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoteczna - planowana kwota 82.200zt zostanie

przekazana z budzetu w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie dziatalnosci warsztat6w terapii

zaj~ciowej prowadzonych: przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim 41.100zt, w przedsi~biorstwie

Produkcyjno Handlowo Ustugowym " JAN - POL " ZPCH w Siennicy 41.1 OOzL

W rozdziale 85321- Zespoty do spraw orzekania a niepetnosprawnosci - planowana w budzecie kwota

194.983zt wydatkowana zostanie na wynagrodzenia i pochodne ad wynagrodzeri 171.983zt oraz

pozostate wydatki 23.000zL Dotacja z budZetu paristwa jakq otrzymuje Powiat na realizacj~ tego

zadania w kwocie 88.000zt zaledwie w 45,13% pokrywa wydatki w tym dziale.

W rozdziale 85333 - Powiatowe urzedy pracy - na utrzymanie Powiatowego Urz~du Pracy

zaplanowano 1.362.374zL Srodki otrzymane z funduszu pracy na pokrycie koszt6w wynagrodzeri

i skladek na ubezpieczenia spoteczne pracownik6w PUP wynoszq 443.800 zL Zaplanowane srodki



zostanq wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 1.271.979zl oraz

pozostale wydatki 90.395zl,

Wydatki biezqce dzialu w stosunku do roku ubieglego Sq nizsze 0 1,66%.

Dziat 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizacj~ zadan z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w rozdziale 92695 - Pozostala

dzialalnos6 - zarezerwowano kwot~ 5.000zl. Srodki zostanq wydatkowane na organizacj~ imprez

sportowych 0 randze powiatowej,

Wydatki biezqce dzialu w stosunku do roku ubieglego Sq nizsze 0 30,46%.

Wydatki Majcttkowe

Na wydatki inwestycyjne planuje si~ przeznaczyc w 2010 roku 21.209.246zl co stanowi ok, 34,42%

wszystkich wydatk6w budzetowych.

Zadania inwestycyjne uj~tew WPI:

1, Przebudowa drogi powiatowej nr 2401 W : Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi

wojew6dzkiej nr 575 - kontynuacja przebudowy zgodnie z posiadanq dokumentacj~ budowlanq

- przebudowa skrzyzowania i drogi od Leoncina w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego,

Planowane jest zlozenie wniosku i pozyskanie srodk6w z Samorzqdowego Instrumentu

Wsparcia Mazowsza (SIWM) - 0 przyznaniu srodk6w decydowac b~dzie wsp61czynnik P na rok

skladania wniosku.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3001 W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi

krajowej nr 62 - wykonanie warstw bitumicznych na odcinku Swobodnia - Wojszczyce.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W: Sowia Wola - August6wek - Czosn6w laczacej droge

wojew6dzka nr 579 z droga krajowg nr 7 - przebudowa drogi na odcinku 10,055km zgodnie

z posiadanq dokumentacjq projektowq. Powiat zlozyl wniosek 0 dofinansowanie przebudowy

drogi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj, Mazowieckiego (RPO WM),

Projekt znalazl si~ na liscie rankingowej z przewidywanq kwotq dofinansowania w wysokosci

14963391,OOzl,



4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo - Studzienki - Nuna - przygotowanie

inwestycji pod przebudow~ zgodnie z posiadanq dokumentacja projektowq, przeprowadzenie

procedury odszkodowawczej w zwiqzku z koniecznosciq pozyskania terenu pod pas drogowy.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Ggsocin - Ciechan6w - opracowanie

koncepcyjnej dokumentacji projektowej wraz z wytyczeniem i podzialami dzialek pozyskanych

na poszerzenie pasa drogowego.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - kontynuacja przebudowy

zgodnie z posiadanq dokumentacja projektowq w oparciu a posiadane srodki wlasne.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Sniad6wek - Golawice - Pomiech6wek

przygotowanie inwestycji pod planowanq przebudow~ - pozyskanie terenu pod pas drogowy

w oparciu a posiadanq dokumentacj~ projektowq i projektowane podzialy geodezyjne.

Ewentualne wystqpienie a srodki z rezerwy subwencji og61nej Min. Infrastruktury,

dofinansowanie 50/50.

8. Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego - rozbudowa siedziby starostwa na bazie

istniejqcego budynku sztabowego przy ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Inwestycja w roku 2010 obejmuje ostatni etap kapitalnego remontu istniejqcego budynku oraz

roboty dodatkowe wyposazenie, monitoring, zagospodarowanie terenu, zakup sprz~tu do

serwerowi. Prace wykonywane Sq w oparciu a projekt architektoniczno - budowlany. Powiat

zlozyl wniosek a dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Woj. Mazowieckiego (RPO WM), wniosek na etapie oceny merytorycznej. Kontynuacja

inwestycji w oparciu a srodki wlasne.

Wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie warstwy scieralnej na drogach powiatowych.

Wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie warstwy scieralnej na drogach powiatowych w zakresie

przebudowy odcink6w dr6g a nawierzchni bitumicznej b~dqcych w bardzo zlym stanie technicznym.

Razem na wykonanie zadan inwestycyjnych zostaly zabezpieczone srodki wlasne powiatu w wysokosci

560.000zl oraz dofinansowanie z gminy Czosn6w w kwocie 441.000zl.



Budowa chodnik6w w pasach dr6g powiatowych

Budowa chodnik6w w pasach dr6g powiatowych w miejscowosciach a zwartej zabudowie z 50%

udzialem srodk6w finansowych Gmin. Starostwo zabezpieczylo w budzecie Powiatu na ten cel

270.000zl i wykonywac zadanie b~dzie w partnerstwie z Gminami z terenu Powiatu Nowodworskiego.

Zakup pojazd6w ratowniczo - gasniczych dla Komendy powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej

Jest to kontynuacja zadania z roku 2009. Zadanie finansowane jest z pomocy finansowej ad gmin

z terenu Powiatu Nowodworskiego. W 2009 roku Powiat zlozyl wniosek a dofinansowanie zadania

z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Zalozenie ogrodu terapeutycznego w Domu pomocy Spolecznej w Nasielsku

Zalozenie ogrodu terapeutycznego w Domu pomocy Spolecznej w Nasielsku to zagospodarowanie

terenu wok61 DPS tworzqc przestrzen pomagajqcq w terapii barwq, dzwi~kiem i zapachem. Starostwo

zabezpieczylo w budzecie Powiatu na ten cel 188.513zl. W 2009 roku Powiat zlozyl wniosek

a dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego

w ramach dzialania Dzialanie 7.3. Infrastruktura sluzqca pomocy spolecznej. Wniosek przeszedl

wst~pnq kwalifikacj~.

Rozchody budietowe

W roku 2010 rozchody budzetowe stanowiq kwot~ 350.000zl i dotyczq splaty rat kredytu. lqczna kwota

przypadajqcych do splaty w danym roku budzetowym rat kredyt6w wraz z naleznymi odsetkami stanowi

1,59% planowanych dochod6w na 2010 rok.

Rachunki dochod6w wtasnych jednostek budietowych

lqczne przychody rachunk6w dochod6w wlasnych jednostek budzetowych planuje si~ uzyskac

w wysokosci 411.295zl. Zr6dlem tych przychod6w b~dq gl6wnie srodki pochodzqce z darowizn ad os6b

fizycznych i instytucji oraz wynajem pomieszczen. Zgromadzone srodki zostanq przeznaczone na

dofinansowanie koszt6w utrzymania tych jednostek.

Fundusze

Powiatowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewiduje si~ uzyskac w 2010 roku przychody powiatowego funduszu ochrony srodowiska

w wysokosci 217.000zl. Powyzsze przychody (wraz z saldem 37.780 zl) planuje si~ przeznaczyc na

nast~pujqce cele: dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych



118.000z~, zakup materia~6w i wyposazenia 50.000z~Jzakup us~ug pozosta~ych 30.000z~, ekspertyzy

opinie 40.000z~, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000zl. Przewiduje si~ saldo na koniec roku

w kwocie 1l80z~.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przewiduje si~ uzyskac w 2010 roku przychody powiatowego funduszu w wysokosci lOO.OOOzl.

Powyzsze przychody (wraz z saldem 63.022 z~) planuje si~ przeznaczyc na nast~pujqce cele: przelewy

redystrybucyjne 140.000z~, zakup us~ug 329.000z~, zakup materia~6w i wyposazenia 15.000zl, zakup

papieru do drukarek i ksera 35.000z~, akcesoria komputerowe i licencje 40 OOOz~,zakup papieru do

sprz~tu drukarskiego i kserograficznego 50.000z~, wydatki na zakupy inwestycyjne 25.000z~, oraz

dotacja celowa dla samorzqdu wojew6dztwa mazowieckiego 133.131zl. Przewiduje si~ salda na koniec

roku w kwocie 32.000zl.
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