Obja§nienia do uchwaly/zarzadzenia nr V11/6212019 z dnia 2019-06-05

Objainienia przyjetych wartoici
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pultuskiego obejmuje lata 2019 - 2030 i
wynika z zaciqgnietych w latach poprzednich zobowiqzan (pozyczka z Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt
diugoterminowy). W roku 2019 planuje sic emisje obligacji na kwote 9 000 000,00 zi w tym:
1) kwotc 3 120 000,00 zi przeznacza sic na splatc wcze§niej zaciqgnietych zobowiqzan,
2) kwote 5 880 000 zi przeznacza sic na pokrycie deficytu w zwiqzku z realizacjq
nastepujqcych zadan inwestycyjnych:
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gqsocin - Ciechanow na odcinku
w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Swierkowo (kwota
1 800 000,00 z1),
b) Budowa mostu przez rzeke NiestepOwkc w m. Kozieglowy wraz z przebudowq drogi
powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki PieniqZki Krzyczki Szumne na odcinku Kacice - Nowe Niestepowo (kwota 800 000,00 z1),
c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk - Bulkowo - Skorznice - Gqsiorowo,
na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare (kwota 1 880 000,00 z1),
d) Odplatne nabycie prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomoki gruntowej polo2onej
w Pultusku obreb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarzqdu Dr6g Powiatowych (kwota
700 000,00 z1),
e) Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej (kwota 700 000,00 z1).
Dla planowanej emisji obligacji zalozono karencjc w wykupie obligacji na lata
2019-2021.

Wykup obligacji zaplanowano nastcpujqco:

•

rok 2022 - kwota 100 000,00 A,

•

rok 2023 - kwota 100 000,00 zi,

•

rok 2024 - kwota 100 000,00 zi,
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•

rok 2025 - kwota 300 000,00 zl,

•

rok 2026 - kwota 500 000,00 zl,

•

rok 2027 - kwota 500 000,00 zl,

•

rok 2028 - kwota 1 500 000,00 zl,

•

rok 2029 - kwota 4 000 000,00 zl,

•

rok 2030 - kwota 1 900 000,00

a) prognoza dochodow
Planowane wielkoki dochodow na rok 2019 przyjcto na podstawie:
•

okreglonych kwot dotacji celowych na zadania rzqdowe i wlasne przekazane przez
Wojewodc Mazowieckiego,

•

okreglonych kwot subwencji ogolnej i udzialu powiatu w podatku dochodowym od
()sob fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansow oraz planowanego
udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych,

•

okreglonych dotacji celowych vvynikajqcych z projektow i programow finansowanych
z udzialem grodkow europejskich,

• okregonych wplywow z tytulu zawartych umOw i porozumien miedzy jednostkami
samorzqdu terytorialnego, w tym z tytulu pomocy finansowej,
•

innych wplywow stanowiqcych dochody powiatu, uiszczanych na podstawie
odrebnych przepis6w (miedzy innymi — wplywy z uslug, oplaty komunikacyjne,
wplywy z najmu, oplaty za trwaly zarzqd, odsetki od grodkOw na rachunkach
bankowych).
Prognoze dochodOw bie2qcych na kolejne lata sporzqdzono w oparciu o wska2niki

makroekonomiczne podane przez Ministra Finansow na potrzeby wieloletniej prognozy
finansowej.
Dla prognozy dochodow bie24cych przyjeto w poszczegolnych latach wskahiiki
PKB:
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2020 r. - 103,7 %,
2021 r. - 103,6 %,
2022 r. - 103,5 %,
2023 r. - 103,1 %,
2024 r. - 103,0 %,
2025 r. - 103,0 %,
2026 r. - 102,9 %,
2027 r. - 102,8 %,
2028 r. - 102,8 %,
2029 r. - 102,7 %,
2030 r. - 102,7 %.

Poczqwszy od roku 2021 nie zaplanowano pozyskania grodkow z budzetu Unii
Europejskiej na realizacjc programow i projektOw finansowanych z udzialem §rodkOw
europej skich.
b) prognoza wydatkOw
Planowane wielkoki wydatk6w na rok 2019 przyjeto w wysokoki okre§lonej w
uchwale budzetowej powiatu pultuskiego na rok 2019 w zakresie wydatkow bie2qcych i
wydatk6w maj qtkowych.
Wydatki bie4ce - to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu okre§lone
w szczegolowoki wynikajqcej z przepis6w, dotacje na zadania bie2qce, §wiadczenia na
rzecz osob fizycznych, wydatki na programy finansowane z udzialem §rodkow, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obslugc
diugu.
Prognoze wydatkow bieZacych (z wyjatkiem wydatk6w dotyczacych obsiugi dlugu)
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poczqwszy od roku 2021 sporzqdzono przy zalozeniu ich wzrostu o wskainik wzrostu cen
towarow i uslug konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansow na potrzeby wieloletniej
prognozy finansowej. Na rok 2020 wydatki bie4ce zostaly przyjete w kwocie wydatk6w
ustalonych na rok 2019 (zamrozenie wydatkow).

Przyjcto nastepujqcq dynamike gredniorocznq:
2021 r. - 102,5 %,
2022 r. - 102,5 %,
2023 r. - 102,5 %,
2024 r. - 102,5 %,
2025 r. - 102,5 %,
•

2026 r. - 102,5 %,
2027 r. - 102,5 %,
2028 r. - 102,5 %,
2029 r. - 102,5 %,
2030 r. - 102,5 %.
Prognozg wydatk6w na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021 przyjeto rownie2
zgodnie ze wskainikiem wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych.
Wydatki bieZqce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem
§rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostaly przyjete na poziomie
zaplanowanych dochod6w 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 kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych.
Przy planowaniu wydatk6w majqtkowych uwzgledniono potrzeby rozwoju
infrastruktury powiatu oraz moZliwoki finansowe, majqc na uwadze splate zobowiqzall ju2
zaciqgnietych, planowanych do zaciqgniecia oraz mozliwoki pozyskania grodkow z
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zewnqtrz na dofinansowanie inwestycji.
Planujqc wydatki majatkowe na 2019 rok uwzgledniono:
1) w ramach wydatkow jednorocznych:
a) Przebudowe drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - G4socin - Ciechanow na
odcinku

w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo -

wierkowo - 5 686 517 zi,
b) Budowc mostu przez rzeke NiestepOwke w m. Kozieglowy wraz z przebudowq
drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki
Pieniq2ki -Krzyczki Szumne na odcinku Kacice - Nowe Niestcpowo 1 250 000,00 zi,
c) Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji —
500 000 zi,
d) Zakup samochodu osobowego dla Zarzqdu Drag Powiatowych w Pultusku —
60 000 zi,
e) Dokumentacja projektowa do przylqcza wodociqgowego oraz przylqcza
kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku — 6 000 zi,
f) Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego — 120 000 zi,
g) Budowa przylqcza wodociqgowego oraz przylqcza do budynku Domu Pomocy
Spolecznej w Pultusku — 80 000 zi,
h) Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem — 33 210 zi,
i) Zakup patelni dla potrzeb Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem — 22 480 zi,
j) Odnawialne 2rodla energii szansq poprawy jakoki §rodowiska naturalnego w
Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzen oraz Powiecie Pultuskim — 172 386 zi,
k) Zakup silnika zaburtowego do lodzi dla Spolecznej Strazy Rybackiej Powiatu
Pultuskiego — 22 000 zi,
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki Golymin 0§rodek na odcinku w m. Szyszki Wlokiariskie — 906 767 zi,
m) Odplatne nabycie prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomoki gruntowej
polozonej w Pultusku obreb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarzqdu Drog
Powiatowych —

837 300 zi,
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n) Zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji — 17 684

2) w ramach przedsicwzice zalqczonych do wieloletniej prognozy finansowej:
a) realizacje projektu „Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla
aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji
geoinformacji" — 557 475 zi,
b) realizacje zadania „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej"
1 055 689,00 zi,
c) przebudowe drogi powiatowej Nr 3403 W Pultusk - Bulkowo - Skorznice
Gqsiorowo na odc. Pultusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - 4 469 444,00 zl,
d) budowe budynku garaZowo - gospodarczego - 363 483,00 zl,
e) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczqcej inwestycji pn. „Roboty
budowlane

w budynku Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku wraz z

przebudow4 poddasza" —

59 040 zi.

W ramach wydatkow majqtkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy
zaplanowano:
a) w roku 2021 - przebudowe drogi powiatowej nr 3403W Pultusk - Bulkowo Skorznice - Gqsiorowo na odcinku SkOrznice - Gqsiorowo (warto§e zadania 2 000
000,00 zi) oraz przebudowe drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obryte Pniewo - Zatory na odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (warto§e zadania 2 207
500,00 zi),
b) w roku 2022 - przebudowe drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica Smogorzewo - Krzyczki Pieniq2ki - Krzyczki Szumne na odcinku Kacice - Nowe
Niestepowo o iqcznej dl. 3,6 km (wartoge zadania 3 500 000,00 zl),
c) w roku 2023 - przebudowe drogi powiatowej nr 3431W relacji Pultusk Trzciniec - Go§ciejewo od km 1+088,32 do km 2+659,35 (warto§e zadania
3 550 000,00 z1),
d) w roku 2024 - przebudowe mostu w miejscowo§ci Borza Strumiany w ciqgu drogi
powiatowej Nr 3429W Kozlowka - Borza Strumiany - Ostaszewo wraz z drogq
dojazdowq w miejscowo§ci Borza Strumiany (wartok zadania 6 000 000,00 z1),
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e) w roku 2025 - przebudowe drogi powiatowej nr 3410W Strzy2e - Zaborze Obrebek w km 0+013,97 - 3+901,24 (wartok zadania 2 550 000,00 zi), przebudowe
drogi powiatowej Nr 3405W Lady Krajeczyno - Winnica na odcinku Zalesie Lenki —
Skorznice (wartok zadania 2 200 000,00 zi) oraz przebudowe drogi powiatowej Nr
3044W Nowe Miasto - Kaleczyn w m. Wyrzyki - Pekale (wartok zadania 1 000
000,00 z1),
f) w roku 2026 - przebudowe drogi powiatowej Nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na
odcinku Domoslaw - Pokrzywnica (wartok zadania 4 800 000,00 zi) oraz
przebudowe mostu w miejscowoki Dzbanice w ciqgu drogi powiatowej Nr 3409W
Pokrzywnica - Dzbanice - Karniewek wraz z drog4 dojazdowq na odcinku Obrebek Dzbanice (wartok zadania 2 000 000,00 z1),
g) w roku 2027 - przebudowe mostu w miejscowoki Gostkowo w ciqgu drogi
powiatowej Nr 3433W Gostkowo - Obryte - Gladczyn - Zatory - Popowo Kokielne
wraz z drogq dojazdowq na odcinku Obryte - Gostkowo (wartok zadania 3 000
000,00 zi), przebudowe drogi Nr 3401W ciqg drogowy Kacice - Pokrzywnica Smogorzewo - Krzyczki Pieniq2ki - Krzyczki Szumne odcinek Pokrzywnica Bledostowo (wartok zadania 1 500 000,00 z1), przebudowe drogi Nr 3433W ciqg
drogowy Gostkowo - Obryte - Gladczyn - Zatory - Popowo Kokielne na odcinku
Obryte - Bartodzieje (wartok zadania 2 000 000,00 zi)

oraz przebudowe drogi

powiatowej nr 2422W ciqg drogowy Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin
0§rodek odcinek Strzegocin - Szyszki (wartok zadania 1 500 000,00 z1).

•

3) wydatki na obsluge diugu:
Wydatki na obsiuge diugu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikajqcym
z zawartych um6w, dotycz4cych zaciqgniecia pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pultuskiego,
zaciqgniecia kredytu oraz planowanej w 2019 roku emisji obligacji komunalnych w
wysokoki 9 000 000,00 A.
Nie dokonano symulacji przyjmujqcej scenariusz techniczny, zgodnie z ktorym po roku 2022
kurs zlotego wzgledem euro bedzie utrzymywal sic na poziomie z kofica 2022 r. (4,15 PLN),
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poniewaz caly dlug powiatu zaciqgniety jest w walucie polskiej.
Wypracowana nadwyZka budzetowa w poszczegolnych latach budZetowych poczqwszy
od roku 2020 przeznaczona bedzie na splaty zaciqgnietych zobowiqzaii, w tym pozyczki
z WojewOdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu
dlugoterminowego, a talcle wykup papierow warto§ciowych.

4) kwota dlugu Powiatu Pultuskiego:
Powiat Pultuski w latach 2019 - 2030 nie przekracza relacji lqcznej kwoty splat
zobowiqzan (splat rat kredytOw i poZyczek oraz wykupu papier6w warto§ciowych wraz z
naleznymi odsetkami) do dochodOw w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego
•

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

Przedsiewziecia wieloletniej prognozy finansowej.
Przedsicwziecia wieloletniej prognozy finansowej obejmuja lata 2019 - 2021 i
dotyczq:
•

realizacji przedsicwziee z poniesionymi wydatkami przed przyjeciem wieloletniej
prognozy finansowej i wydatki zakladane do poniesienia w latach nastepnych do kolica
okresu realizacji przedsiewzico,

•

limitOw wydatkow na przedsiewziecia w poszczegolnych latach, ktore wyznaczajq
wielkoki

dla budZetow w kazdym roku realizacji danego przedsiewziecia, a2 do jego

zakoliczenia,
•

limitow zobowiqzari.

W ramach przedsiewzice zaplanowano:
a) programy, projekty i zadania, w tym:
•

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 bieZqce - limit wydatkow na 2019 r. —1 145 500,00 zl,
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•

wydatki majqtkowe - limit wydatkow na 2019 r. — 557 475 21,

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

wydatki bie2qce - limit wydatkow na 2019 r. - 46 800,00 zl,

• wydatki majqtkowe - limit wydatk6w na 2019 r. - 5 947 656 zl.
Poszczegolne zadania w wykazie przedsiewziee okre§la zalqcznik nr 2 do wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Puttuskiego.
Zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej nastqpily na skutek ponizszych zmian:
Doehody budzetu powiatu pultuskiego
15. Zwiekszenie dochodOw budietu o kwote 787 993,50 zi, w tym:
a) dotacje celowe z budzetu paristwa na zadania z zakresu administracji rzqdowej
realizowane przez powiat w lqcznej kwocie 472 693,50 zl z przeznaczeniem na:
•

bie2qcq dzialalno§e Komendy Powiatowej Palistwowej Strazy Pozarnej —
255 986 zl,

•

realizacje przez Komendc Powiatowq Palistwowej Strazy Po2arnej
w Pultusku zadan wynikajqcych z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.
o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Strazy Granicznej,
Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Ochrony Panstwa w latach 2017 - 2020"
w zakresie wyposa2enia osobistego

i ochronnego funkcjonariuszy

oraz sprzetu informatyki i lqcznogci — 48 084 21,
•
•

pomoc dla repatriantow — 152 506 zl,

• wyplate §wiadczenia pienie2nego na czOciowe pokrycie koszt6w
zagospodarowania i bie2qcego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla
posiadacza Karty Polaka — 14 017,50 zl,
•

realizacje zadania obejmuj qcego wykonanie przeglqdu agregatu
prqdotworczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony
cywilnej dla komendantow gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli
przedmiotu edukacji dla bezpieczenstwa, pracownikow Starostwa oraz
kierownikow komorek organizacyjnych — 2 100 zi,

b) dotacja ze §rodkow budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na
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realizacjc zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk Strzegocin - Szyszki - Golymin Ogrodek na odcinku w m. Szyszki Wlo§ciariskie —
290 000 A,
c) §rodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na
wyplate ekwiwalentow za wylqczenia gruntOw rolnych z upraw rolnych i
prowadzenie upraw le§nych powstalych w wyniku zalesienia gruntow — 900 zl,
d) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wplywy z
roZnych dochodow - §rodki za obsluge realizowanych zadari z zakresu PFRON) —
17 800 zi,
e) dochody realizowane przez Zespol SzkOl im. J. Ruszkowskiego (wplywy ze
sprzedazy skladnikow maj4tkowych) — 6 000 zl,
f) dochody realizowane przez Zespol Szkol im. B. Prusa (wplywy z tytulu odsetek
od §rodkow na rachunkach bankowych) — 600 zl.
16. Zmniejszenie dochodow budietu o kwote 1 258 780 zi z tytulu dotacji celowej z
Funduszu Kultury Fizycznej na realizacje zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i
boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku".

Ogokm plan dochodOw zostal zmniejszony o kwotc 470 786,50 A.

Wydatki budzetu powiatu pultuskiego
1. Zwigkszenie wydatkOw budletu o kwote 2 296 775,50 zl, w tym:
a) zwiekszenie planu finansowego jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z
budzetu palistwa na zadania za zakresu administracji rzqdowej w lqcznej kwocie
472 693,50 zi, w tym:
• Komenda Powiatowa Palistwowej Strazy PoZarnej — 304 070 zl, z tego:
—rozdzial 75295 (Pozostala dzialalno§e) — 48 084 zl,
rozdzial 75411 (Komendy Powiatowe Paristwowej Strazy Po2arnej) — 255 986 zl,
•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie — 166 523,50 zl, w tym:

— rozdzial 85334 (Pomoc dla repatriantow) — 152 506 zl,
—rozdzial 85395 (Pozostala dzialalnoSO) — 14 017,50 zi,
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•

Starostwo Powiatowe (rozdzial 75414 — Obrona cywilna) — 2 100 zi

b) zwiekszenie planu wydatk6w Starostwa Powiatowego — 865 915 zi, w tym:
— rozdzial 02001 (Gospodarka legna) — wyplata ekwiwalentow za wylqczenia
gruntow rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw le§nych powstalych w wyniku
zalesienia gruntow — 900 zi,
—rozdzial 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomokiami) — realizacja zadania
inwestycyjnego pn. „Odplatne nabycie prawa uZytkowania wieczystego
nieruchomoki gruntowej polozonej w Pultusku obreb 0024, dz. Nr 26/12 na
potrzeby Zarzqdu Dr6g Powiatowych" — 837 300 zi,
—rozdzial 75075 (Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego) — 15 000 zl,
—rozdzial 92195 (Pozostala dzialalnok) — 7 715 A,
—rozdzial 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) — 5 000 zi,
c) rozdzial 60014 (Drogi publiczne powiatowe) — zwiekszenie planu wydatkow
majqtkowych Zarzqdu Drog Powiatowych z przeznaczeniem na realizacje zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk
Strzegocin - Szyszki - Golymin 0§rodek na odcinku w m. Szyszki
Wiokialiskie" — 906 767 A,
d) zwiekszenie planu wydatk6w bieZacych Zespolu Szkol Zawodowych
im. J. Ruszkowskiego — 6 000 A,
e) zwiekszenie planu wydatkow bie2qcych Zespolu Szkol im. B. Prusa — 600 zi,
f) zwiekszenie planu wydatk6w bieZqcych Powiatowego Urzedu Pracy (dot.
wydatkow remontowych) — 27 000 zi,
g) zwiekszenie planu wydatkOw bie2qcych Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie — 17 800
2. Zmniejszenie wydatkow budietu o kwote 2 767 562 zl, w tym:
a) rozdzial 60014 (Drogi publiczne powiatowe) — zmniejszenie planu wydatkow
bie24cych Zarzqdu Dr6g Powiatowych z przeznaczeniem na wydatki majqtkowe
dotyczqce realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W
Nasielsk Strzegocin - Szyszki - Golymin 0§rodek na odcinku w m. Szyszki
Wlokiariskie" — 250 000 zi,
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b) rozdzial 80115 (Technika) — zmniejszenie planu wydatkow majgtkovvych
Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Budowa sali
gimnastycznej

i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkol im. Boleslawa

Prusa w Pultusku" — 2 517 562 A.
Ogolem plan vvydatkow zostal zmniejszony o kwote 470 786,50
Ponadto w ramach zatwierdzonych planow finansowych dokonano przeniesien pomiedzy
poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej.
Zmiany planu dochodow i wydatkOw budzetu powiatu pultuskiego nie wplynely na

S

zwiekszenie deficytu budzetu.

Przewodniczvy Rady Powiatu
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