
Zalqcznik do 

Uchwaly Nr  O 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 tot La  poo/te,/ 

Autopoprawka Zarzqdu Powiatu do projektu uchwaly budietowej na rok 2019 

1. Wprowadzenie zadania w sprawie: zabezpieczenia koszt6w zwiqzanych z zapewnieniem 

• odpowiednich warunkew oczekiwania na polqczenia autobusowe w okresie od 1 stycznia 

2019 r. do czasu oddania przez powiat inwestycji pod nazwq „Budowa tymczasowego 

budynku poczekalni autobusowej w Pultusku". 

Autopoprawka polega na wprowadzeniu do projektu bud2etu na 2019 rok: 

Dzial 600 — Transport i lqczno§a 

Rozdzial 60095 — Pozostala dzialalno§e 

paragraf 4260 — zakup energii elektrycznej — 4 000 zl, 

paragraf 4300 — zakup uslug pozostalych — 3 100 zi (t j. sanitariaty przenos'ne — szt. 2). 

Uzasadnienie: 

• Wprowadzenie do budZetu powyZszego zadania wynika z propozycji zawarcia porozumienia 

pomiedzy Gminq Pultusk a Powiatem Pultuskim w sprawie zabezpieczenia odpowiednich 

warunkow oczekiwania na polqczenia autobusowe w okresie od 1 stycznia 2019 r. do czasu oddania 

przez powiat inwestycji pn. „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej 

w Pultusku". 

Gmina Pultusk zaproponowala, aby Powiat partycypowal w kosztach utrzymania pawilonu 

zakupionego przez gmine z przeznaczeniem na miejsca oczekiwania podro2nych do czasu oddania 

do uZytkowania docelowej poczekalni autobusowej. Koszty jakie ponosilby powiat dotyczq: 

— zuZycia energii eklektycznej (o§wietlenie + ogrzewanie) w kwocie: ok. 800 zl/ m-c, 

— utrzymania dwoch sztuk sanitariatow przeno§nych w kwocie: ok. 620 zl/ m-c. 



• 

Z tytulu powy2szego zadania wprowadzone zostanq zmiany w nizej wymienionym zalqczniku do 

projektu uchwaly budzetowej na rok 2019: 

• zalqcznik nr 2 — Wydatki budzetu powiatu, 

Zadanie nie powoduje zwickszenia planu dochodow, jak i nie zwieksza planu wydatkow. 

Zabezpieczenie wydatkow na ww. zadanie nastqpi w ramach przeniesien w planie Starostwa. 
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