
Objanienia do uchwaly/zarzadzenia nr XIV/109/2020 z dnia 2020-01-16 

Objagnienia przyjetych wartogei 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pultuskiego obejmuje lata 2020 - 2032 i 

wynika z zaciqgnictych w latach poprzednich zobowivali (pozyczka z Wojew6dzkiego 

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt 

dlugoterminowy). W roku 2020 planuje sic emisje obligacji na kwote 6 000 000 zl w tym: 

1) kwote 3 720 000 zi przeznacza sic na splatc wcze§niej zaciqgnietych zobowiqzati, 

S 
	

2) kwote 2 280 000 zi przeznacza sic na pokrycie deficytu w zwiqzku z realizacjq 

nastepujqcych zadali inwestycyjnych: 

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice — Pokrzywnica — Smogorzewo —

Krzyczki PieniqZki — Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestepowo Wlokialiskie do 

m. Kozieglowy (kwota 730 000 z1), 

b) Budowa mostu przez rzeke kanal Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudowq drogi 

powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo (kwota 900 000 z1), 

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Obryte (kwota 650 000 zl). 

Dla planowanej emisji obligacji zaloZono karencjc w wykupie obligacji na lata 

2020 —2022. 	Wykup obligacji zaplanowano nastcpuj qco: 

S 	• rok 2023 — kwota 200 000 zl, 

• rok 2024 — kwota 200 000 zi, 

• rok 2025 — kwota 400 000 zl, 

• rok 2026 — kwota 200 000 zl, 

• rok 2027 — kwota 400 000 

• rok 2028 — kwota 200 000 zl, 

• rok 2029 — kwota 400 000 zl, 

• rok 2030 — kwota 1 000 000 zi, 
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• rok 2031 — kwota 1 000 000 zi, 

• rok 2032 — kwota 2 000 000 

a) prognoza dochodow 

Planowane wielkoki dochod6w na rok 2020 przyjeto na podstawie: 

• okreglonych kwot dotacji celowych na zadania rzqdowe i wlasne przekazane przez 

Wojewode Mazowieckiego, 

• okreglonych kwot subwencji ogolnej i udzialu powiatu w podatku dochodowym od 

osob fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansow oraz planowanego 

udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych, 

• okreglonych dotacji celowych wynikajqcych z projektow i programow finansowanych 

z udzialem §rodkOw europejskich, 

• okreglonych wplywow z tytulu zawartych um6w i porozumieri migdzy jednostkami 

samorzqdu terytorialnego, w tym z tytulu pomocy finansowej, 

• innych wplywow stanowiqcych dochody powiatu, uiszczanych na podstawie 

odrebnych przepisow (miedzy innymi — wplywy z uslug, oplaty komunikacyjne, 

wplywy z najmu, ()platy za trwaly zarzqd, odsetki od §rodkOw na rachunkach 

bankowych). 

Prognoze dochod6w bie24cych na kolejne lata sporzqdzono w oparciu o wskaniki 

makroekonomiczne podane przez Ministra Finansow na potrzeby wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Dla prognozy dochod6w bie24cych przyjeto w poszczegOlnych latach wska2niki 

PKB: 

2021 r. - 103,4 %, 

2022 r. - 103,3 %, 

2023 r. - 103,1 %, 
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2024 r. - 103,0 %, 

2025 r. - 103,0 %, 

2026 r. - 103,0 %, 

2027 r. - 102,9 %, 

2028 r. - 102,8 %, 

2029 r. - 102,7 %, 

2030 r. - 102,7 %, 

2031 r. - 102,6 %, 

2032 r. - 102,5 %. 

' Poczqwszy od roku 2021 nie zaplanowano pozyskania §rodkow z budzetu Unii 

• Europejskiej na realizacje programow i projektOw finansowanych z udzialem grodkow 

europej skich. 

W roku 2021 zaplanowano dochody majqtkowe w wysokoki 2 769 981 zi na 

realizacje zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu u2ytkowania budynku B 

przy ulicy Bialowiejskiej 5 w Pultusku z przeznaczeniem na centrum opielaniczo-mieszkalne 

na potrzeby osob niepelnosprawnych — planowane do pozyskania od Wojewody 

Mazowieckiego. 

b) prognoza wydatk6w 

Planowane wielkoki wydatkow na rok 2020 przyjeto w wysokoki okreglonej w 

• uchwale bud2etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 w zakresie wydatkow bie2qcych i 

wydatkow majqtkowych. 

''Wydatki bie2qce - to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu okre§lone 

w szczegolowoki wynikajqcej z przepisow, dotacje na zadania bie2qce, §wiadczenia na 

rzeceosob fizycznych, wydatki na programy finansowane z udzialem grodkow, o ktorych 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsiuge 

diugu. 
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tl 

Prognoze wydatk6w bieZqcych (z wyjqtkiem wydatk6w dotyczqcych obslugi dlugu) 

poczqwszy od roku 2021 sporzqdzono przy zalozeniu ich wzrostu o wskaZnik wzrostu cen 

towarow i uslug konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansow, Inwestycji i Rozwoju na 

potrzeby wieloletniej prognozy finansowej. 

Przyj eto nastepuj qcq dynamike gredniorocznq: 

2021 r. - 102,5 %, 

2022 r. - 102,5 %, 

2023 r. - 102,5 %, 

2024 r. - 102,5 %, 

2025r: - 102,5 %, 

410 	 2026 - 102,5 %, 

2027 r. - 102,5 %, 

2028 r. - 102,5 %, 

2029 r. - 102,5 %, 

2030 r. - 102,5 %. 

2031 r. - 102,5 %, 

2032 r. - 102,5 %. 

Prognoze wydatk6w na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021 przyjeto w kwocie 

wydatkow ustalonych na rok 2020. Od roku 2022 prognoze wydatk6w na wynagrodzenia 

i pochodne przyjeto zgodnie ze wskahlikiem wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych. 

Wydatki bie2qce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem 

§rodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostaly przyj etc na poziomie 

zaplanowanych dochodow z tego tytulu w poszczegolnych latach Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

Wydatki majqtkowe - to inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majqtkowe na 

programy finansowane z udzialem §rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych. 
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Przy planowaniu wydatkow majqtkowych uwzglcdniono potrzeby rozwoju 

infrastruktury powiatu oraz moZliwogci finansowe, majqc na uwadze splatc zobowiqzan juz 

zaciqgnietych, planowanych do zaciqgniccia oraz mo2liwoki pozyskania grodkow z 

zewnqtrz na dofinansowanie inwestycji. 

Planujqc wydatki majqtkowe na 2020 rok uwzgledniono: 

1) w ramach wydatkow jednorocznych: 

b) przebudowc drogi powiatowej nr 3401W Kacice — Pokrzywnica — Smogorzewo —

Krzyczki Pieni4ki — Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestepowo 

Wlo§ciariskie do m. Kozieglowy — 880 000 z1 (planowana wartoge zadania 

wynosi 4 400 000 A, kwota 880 000 zl stanowi wklad wlasny tj. 20% w realizacji 

zadania, pozostalq kwotc planuje sic pozyskaO z Funduszu Drog 

Samorz4dowych), 

c) budowe mostu przez rzeke kanal Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudowq 

drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo — 1 100 000 z1 

(planowana wartoge zadania wynosi 2 200 000 zl, planuje sic pozyskanie kwoty 

1 100 000 z1 z Ministerstwa Infrastruktury, zadeklarowany wklad finansowy 

Gminy Obryte w wysokoki 200 000 z1), 

d) przebudowc drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Obryte — 950 000 z1 

(planuje sic pozyskanie dofinansowania z budzetu Wojewodztwa 

Mazowieckiego, zadeklarowany wklad finansowy Gminy Obryte w wysokoki 

300 000 z1), 

e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji —

80 000 zl, 

f) zakup kosiarki bijakowej bocznej — 20 000 zl, 

g) zakup recyklera do asfaltu — 30 000 zl, 

h) zakup skrapiarki emulsji asfaltowej — 20 000 zi, 

i) zakup kompleksowego rozwiqzania do wykonania instalacji i konfiguracji 

domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem rol serwera domenowego —

460 000 zl, 
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j) realizacje zadania pn. „Przylqczenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa 

przylqcza kanalizacji deszczowej na dzialce nr 26/10 ob. 24 m. Pultusk" —

100 000 zl, 

k) realizacje zadania pn. „Odnawialne 2rOdla energii szansq poprawy jakoki 

§rodowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeli oraz Powiecie 

Pultuskim" — 172 386 zl, 

1) zakup pralnicowirOwki — 36 000 zl, 

m) zakup lodzi dla Spolecznej Strazy Rybackiej — 20 000 zi, 

n) budowc windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Spolecznej 

w Oldakach — 46 877 zl. 

• 15) w ramach przedsiewziee zaliczonych do wieloletniej prognozy finansowej: 

a) realizacje zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od 

km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowoki Pultusk ul. Bialowiejska" —

503 000 zl, 

b) przebudowa budynku Specjalnego Ogrodka Szkolno — Wychowawczego 

im. A. Karlowicz w Pultusku — 889 905 zl, 

c) regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji — 198 770 zl. 

W ramach wydatkow majqtkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy 

zaplanowano: 

I 
	

a) w roku 2021 — przebudowa, rozbudowe i zmiane sposobu u2ytkowania budynku 

B przy ulicy Bialowiejskiej 5 w Pultusku z przeznaczeniem na centrum 

opiekuriczo — mieszkalne na potrzeby os6b niepelnosprawnych (wartok zadania 

3 032 311 z1) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — 

Sk6rznice — Gqsiorowo na odcinku Skorznice — Gqsiorowo (wartok zadania 

1 800 000 z1), przebudowa budynku Specjalnego Ogrodka Szkolno —

Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku — 948 330 zl, 

b) w roku 2022 — budowe mostu przez rzeke Klusowke w m. Pobylkowo Male wraz 

z przebudowq drogi nr 3415W na odcinku Pobylkowo Duze — Pobylkowo Male 
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(wartoge zadania 2 400 000 z1), 

c) w roku 2023 — budowe bazy Obwodu Drogowego Zarzqdu Dr6g Powiatowych 

w Pultusku (warto§6 zadania 2 400 000 zl) oraz przebudowe drogi powiatowej nr 

1821W na odcinku w m. Winnica (1 000 000 z1), 

d) w roku 2024 — przebudowe drogi powiatowej nr 3410W StrzyZe — Zaborze — 

Obrebek w km 0+013,97 — 3+901,24 (wartoge zadania 2 500 000 zl) oraz remont 

niezagospodarowanej cze§ci budynku Starostwa Powiatowego w Pultusku 

(warto§6 zadania 1 500 000 zl), 

e) w roku 2025 — przebudowe drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Zatory — 

Mystkowiec - Szczucin i Mystkowiec - Kalinowka — Pniewo (wartoge zadania 

4 500 000 zl), 

f) w roku 2026 — przebudowe mostu w m. Borza Strumiany w ciqgu drogi 

powiatowej nr 3429W Kozlowka — Borza Strumiany — Ostaszewo wraz z drogq 

dojazdowq na odcinku Ostaszewo — Gzy (wartoge zadania 5 600 000 z1), 

g) w roku 2027 — przebudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec — 

Go§ciejewo (wartoge zadania 5 300 000 z1) oraz przebudowe drogi powiatowej 

Nr 3044W Nowe Miasto — Kaleczyn w m. Wyrzyki — Pekale (wartoge zadania 

1 000 000 z1), 

h) w roku 2028 — przebudowe drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica — 

Bledostowo (wartoge zadania 4 500 000 z1) oraz przebudowe drogi Nr 3433W 

ciqg drogowy Gostkowo — Obryte — Gladczyn — Zatory — Popowo Kokielne na 

odcinku Obryte - Bartodzieje (wartoge zadania 2 000 000 zl), 

i) w roku 2029 — przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku 

Pokrzywnica — Trzepowo (warto§6 zadania 7 000 000 z1), 

j) w roku 2030 — przebudowe drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozlowka — 

Krzemien (wartoge zadania 7 000 000 z1) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 

3433W na odcinku Obryte — Bartodzieje (wartoge zadania 2 200 000 z1), 

k) w roku 2031 — przebudowa drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice 

Wlogciariskie — Ostrzeniewo (wartoge zadania 2 900 000 z1), przebudowe mostu 

w miejscowo§ci Borza Strumiany w ciqgu drogi powiatowej Nr 3429W 

Kozlowka - Borza Strumiany - Ostaszewo wraz z drogq dojazdowq w 
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• 

miejscowo§ci Borza Strumiany (wartoge zadania 6 000 000 z1) oraz przebudowe 

drogi powiatowej Nr 3405W Lady Krajeczyno — Winnica na odcinku Zalesie 

Lenki — Skorznice (warto§o zadania 2 000 000 z1), 

1) w roku 2032 — przebudowa mostu w m. Dzbanice w ciqgu drogi powiatowej nr 

3409W wraz z przebudowq drogi na odcinku Pokrzywnica — Karniewek (10 865 

000 zl). 

3) wydatki na obsluge dlugu: 

Wydatki na obsluge dlugu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikajqcym 

• 
z zawartych umow, dotyczqcych zaciqgniecia pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony 

rodowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pultuskiego, 

zaciqgniccia kredytu oraz planowanej w 2020 roku emisji obligacji komunalnych w 

wysokoki 6 000 000 zl. 

Nie dokonano symulacji przyjmujqcej scenariusz techniczny, zgodnie z ktorym po roku 2022 

kurs zlotego wzgledem euro bcdzie utrzymywal sic na poziomie z konca 2022 r. (4,15 PLN), 

poniewaz caly dlug powiatu zaciqgniety jest w walucie polskiej. 

Wypracowana nadwy2ka budzetowa w poszczegolnych latach budzetowych poczqwszy 

od roku 2021 przeznaczona bedzie na splate zaciqgnictych zobowiqzati, w tym potyczki 

z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu 

dlugoterminowego, a take wykup papierow wartogciowych. 

4) kwota dlugu Powiatu Pultuskiego: 

Powiat Pultuski w latach 2019 - 2032 nie przekracza relacji lqcznej kwoty splat 

zobowiqzan (splat rat kredytow i pozyczek oraz wykupu papierow wartogciovvych wraz z 

naleznymi odsetkami) do dochodow w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego 

wskatnika splaty wynikajqcego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Przedsiewziecia wieloletniej prognozy finansowej. 
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Przedsiewziccia wieloletniej prognozy finansowej obejmuja lata 2020 - 2023 i 

dotyczg: 

• realizacji przedsiewzice z poniesionymi wydatkami przed przyjceiem wieloletniej 

prognozy finansowej i wydatki zakladane do poniesienia w latach nastepnych do korica 

okresu realizacji przedsiewziee, 

• limitow wydatkOw na przedsiewziccia w poszczegolnych latach, ktore wyznaczah 

wielkoki dla bud2etow w kazdym roku realizacji danego przedsiewziecia, a2 do j ego 

zakoficzenia, 

• limitow zobowivan. 

W ramach przedsiewzice zaplanowano: 

a) programy, projekty i zadania, w 

• programy, projekty oraz zadania zwiqzane 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, w tym: 

• wydatki bie4ce — limit wydatkOw na 2020 r. — 439 773 zl, 

• wydatki majqtkowe — limit wydatkow na 2020 r. — 198 770 zl, 

• programy, projekty oraz zadania pozostale (inne nit wymienione powy2ej): 

wydatki bie2qce — limit wydatkow na 2020 r. — 62 400 zl, 

• wydatki majqtkowe — limit wydatkow na 2020 r. — 1 392 905 zl. 

Poszczegolne zadania przyjcte w wykazie przedsiewzice okre§la zalacznik nr 2 

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pultuskiego. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastqpily na skutek poniZszych zmian: 

Dochody budzetu Powiatu Pultuskiego  

Zwiekszenie dochodow budietu o kwote 129 619 

z tytulu §rodkow otrzymanych z paiistwowych funduszy celowych na realizacje zadan 

bie2acych jednostek sektora finansow publicznych. 
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OgMem plan dochoclow zostal zwickszony o kwote 129 619 zl. 

Wydatki budzetu Powiatu Pultuskiego  

Zwiekszenie wydatkow bud2etu o kwote 129 619 zi, 

z przeznaczeniem na realizacje zadari w zakresie przewozow autobusowych. 

Ogolem plan wydatkow zostal zwickszony o kwote 129 619 zl. 

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu finansowego budzetu Powiatu Pultuskiego 

dokonano zmniejszenia planu wydatkow bie2qcych o kwote 1 155 552 z1 z przeznaczeniem 

na wydatki majqtkowe, w tym: 

• *reaWacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Specjalnego 0§rodka 

Szkohio - Wychowawczego im. A. Karlowicz" - 889 905 zl, 

Zadanie bedzie realizowane w latach 2020 - 2021. Planowana lqczna wartok zadania wynosi 

3 559 620 zl, w tym 1 721 385 zi - grodki z Mazowieckiego Centrum Polityki Spolecznej. 

*realizacja zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji 

spoleczelistwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 198 770 zi 

(wklad wlasny w zwiqzku z podpisaniem aneksu nr 7 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z 

dnia 13.10.2015 r.), 

*zakub lodzi dla Spolecznej Stray Rybackiej - 20 000 zl, 

*realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w 

Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach" - 46 877 A. 

• Planowana lqczna wartok zadania wynosi 93 753 zl, w tym: 46 877 zl - §rodki 

z Mazowieckiego Centrum Polityki Spolecznej. 

Rownie2 w ramach wydatkow bie2qcych Starostwa Powiatowego dokonano 

przeiiiesiefi pomiedzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej w iqcznej 

kwocie 139 050 zl, w tym: 130 000 z1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkladu wlasnego 

w zwiqzku z realizacjq zadari w zakresie przewozow autobusowych. 

Zmiany planu dochodow i wydatk6w bud2etu powiatu pultuskiego nie wplynely na 

zwickszenie deficytu bud2etu. 
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PRZEWODNICZ4CY RADY POWIATU 

Tadeusz Nalewajk 
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