
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 2019: 

plan dochodow po zmianach — 90 647 192,75 zl (zwiekszenie o kwote 1 173 886 z1), 

plan wydatkow po zmianach — 99 406 513,75 zl (zwiekszenie o kwote 1 173 886 z1). • 
Wprowadzone wielkoki dochodow i wydatkow wynikajq z uchwaly Rady Powiatu w 

sprawie zmian uchwaly budzetowej oraz podjetych uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie 

zmian uchwaly bud2etowej. Proponowane zmiany nie wplywajq na wynik budzetu i 

zwigzane z nim kwoty przychodow. 

2. W zal4czniku — "Wykaz przedsiewziee do WPF" w czegci dotyczqcej wydatkow na 

programy lub zadania pozostale dokonano nastepujqcych zmian: 

a) na wniosek Zarzqdu DrOg Powiatowych zmniejszono naklady finansowe na realizacje 

zadania pn. „Rozbudowa drogi relacji Lipniki Stare — Gromin o kwote 1 900 000 zl z 

powodu przedlu2aj4cej sic procedury kategoryzacji drogi jako powiatowej oraz braku 

• moZliwo§ci uzyskania dofinansowania ze §rodkOw zewnetrznych w 2019 roku, 

b) na wniosek Zarzqdu Drog Powiatowych zmniejszono naklady finansowe na realizacje 

zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+ 

659,35 w miejscowo§ci Pultusk ulica Bialowiejska" o kwote 174 090 zl (w tym: §rodki z 

Funduszu Drog Samorzqdowych o kwote 139 272 zl, wklad wlasny o kwote 34 818 zl). 

Lqczne naklady fmansowe na realizacje zadania wynoszq 2 340 910 zl, w tym: 

* 2019 rok —1 872 728 zl, 

* 2020 rok — 468 182 zl. 
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