
Uzasadnienie do uchwaly w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego 

1. W zalqczniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono w poszczegolnych 

kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodow i wydatkow dotyczqce roku 2020: 

plan dochodow po zmianach — 83 187 837,00 zl (zwiekszenie o kwote 129 619 zl), 

plan wydatkow po zmianach — 85 467 837,00 zl (zwiekszenie o kwote 129 619 zl). 

Wprowadzone wielkoki dochodOw i wydatk6w wynikajq z uchwaly Rady Powiatu w 

sprawie zmian uchwaly budzetowej. Proponowane zmiany nie wplywaj4 na wynik budzetu i 

zwi4zane z nim kwoty przychod6w. 

2. W Zalqczniku — "Wykaz przedsiewziee do WPF": 

1) w czeki dotyczqcej wydatkow na programy, projekty lub zadania zwiqzane 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 wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Regionalne partnerstwo 

samorzglow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji". 

'mane naklady fmansowe wynoszq 645 007 zl, w tym: 

• 2020 rok —198 770 

• 2021 rok — 345 742 zl. 

2) w cze§ci dotyczqcej wydatkow na programy lub zadania pozostale dokonano 

nastepujqcych zmian: 

a) zmniejszono w roku 2021 naklady fmansowe na realizacje zadania pn. „Przebudowa, 

rozbudowa, zmiana sposobu uZytkowania budynku B przy ulicy Bialowiejskiej 5 w Pultusku 

z przeznaczeniem na centrum opiektuiczo — mieszkalne dla os6b niepelnosprawnych". 

Lqczne naklady fmansowe po zmianie wynoszq 3 114 311 zl, w tym: 

• 2020 rok — 0 zl, 

• 2021 rok — 3 032 311 zl. 
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b) wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Przebudowa budynku Specjalnego 0§rodka 

Szkolno — Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku". 

Lqczne naklady fmansowe wynoszq 1 838 235 zl, w tym: 

• 2020 rok — 889 905 zI, 

• 2021 rok — 948 330 zI. 

STAROSTA PULTUSKI 

Jan Zalewski 
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