
Objaklienia do uchwaly/zarzadzenia nr XXXI(/186/2017 z dnia 2017-08-01 

Objagnienia przyjetych wartoSei 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pultuskiego obejmuje lata 2017 — 2028 	i wynika z 
zaciqgnietych w latach poprzednich zobowiyafi (pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i 
Gospodarki Wodnej, emisje obligacji) oraz przyjetego okresu ich splaty, a take zaciqgnietego w roku 2016 kredytu 
NAr wysokoki 2.500.000 zl. 

a) prognoza dochodow 

Planowane wielkoki dochod6w na rok 2017 przyjpto na podstawie: 
• okre§lonych kwot dotacji celowych na zadania rzqdowe i wtasne przekazane przez Wojewodp 
Mazowieckiego, 
• okre§lonych kwot subwencji ogOlnej i udziatu powiatu w podatku dochodowym od os6b fizycznych 
przekazane przez Ministra Rozwoju i Finans6w oraz planowanego udzialu we wplywach z podatku 

Achodoweg o od os6b prawnych, 
okre§lonych dotacji celowych wynikajqcych z projekt6w i programow finansowanych z udziatem 

§rodkow europejskich, 
• okrelonych wptywOw z tytulu zawartych um6w i porozumien mipdzy jednostkami samorzqdu 
terytorialnego, w tym z tytutu pomocy finansowej, 
• innych wptywow stanowiqcych dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrpbnych przepisow 
(mipdzy innymi — wptywy z ustug, optaty komunikacyjne, wptywy z najmu, °platy za trwaly zarzgd, 
odsetki od §rodkow na rachunkach bankowych). 

Prognozp dochod6w bie2qcych na kolejne lata sporzqdzono w oparciu o wska±niki makroekonomiczne 
podane przez Ministra Finansow na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej. 

Dla prognozy dochorlOw bie2qcych przyjpto w poszczegOlnych latach wska±niki PKB: 
2017 r. - 103,6 % 
2018 r. - 103,8 % 
2019 r. — 103,9 c/0 

•

020 r. - 103,9 % 
21 r. - 103,7 % 

2022 r. - 103,6 % 
2023 r. - 103,3 °A 
2024 r. — 103,2 %. 
2025 r. — 103,1 % 
2026 r. — 103,0 % 
2027 r. - 102,9 % 
2028 r. — 102,9 % 

Poczqwszy od roku 2021 nie planuje sip pozyskania §rodkOw z budzetu Unii Europejskiej na realizacjp 
programow i projekt6w finansowanych z udziatem §rodkow europejskich. 

b) prognoza wydatk6w 

Planowane wielkoki wydatkow na rok 2017 przyjeto w wysokoki okre§lonej w uchwale budZetowej powiatu 
pultuskiego na rok 2017 w zakresie wydatkow bie4cych i wydatk6w majqtkowych. 

Wydatki biezqce - to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu okregone 	w szczegOlowoki 
wynikajqcej z przepisOw, dotacje na zadania bie2qce, §wiadczenia na rzecz osOb fizycznych, wydatki na 
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programy finansowane z udzialem grodkow, o ktOrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych oraz wydatki na obsluge diugu. 

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. 

Prognoze wydatkow bieZqcych poczqwszy od roku 2017 sporzqdzono przy zaloZeniu ich wzrostu o wskainik 
wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansow na potrzeby wieloletniej prognozy 
tinansowej 

Przyjeto nastepujqcq dynamike §redniorocznq: 
2017 r. - 101,3 % 
2018 r. - 101,8 % 
2019 r. - 102,2 % 
2020 r. - 102,5 % 
2021 r. - 102,5 % 
2022 r. - 102,5 % 
2023 r. - 102,5 % 
2024 r. - 102,5 %. 
2025 r. — 102,5 % 
2026 r. — 102,5 % 
;11127 r. - 102,5 % 
V28 r. - 102,5 % 

Prognoze wydatkow na wynagrodzenia i pochodne na rok 2017 przyjeto zgodnie 	 ze 
wskainikiem wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych. Natomiast od roku 2018 zaloiono wzrost 
wynagrodzen i pochodnych o wskainik o 1 punkt procentowy wylej niz planowany wskainik wzrostu cen 
towarow i uslug konsumpcyjnych. 
Wydatki bieigce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem grodkow, o ktorych mowa w 
art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zostaly przyjete na poziomie zaplanowanych dochodow z tego tytulu w 
poszczegolnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dodatkowo zwigkszono je o 20 % - 
zabezpieczajgc w ten sposob wklad wiasny do realizowanych projektow. 

c) wydatki na obsluge diugu 

Wydatki na obsluge dlugu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikaj4cym z zawartych umew, 
dotycz4cych zaciqgniecia polyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz emisji obligacji komunalnych powiatu pultuskiego, a takie zaciggnietego kredytu w wysokoki 

00.000 zl. 
7te dokonano symulacji przyjmuj4cej scenariusz techniczny, zgodnie z kt6rym w latach 2021-2045 kurs 
zlotego wzgledem euro bedzie staly, na poziomie z konca 2020 r. (4,05 PLN), poniewai caly thug powiatu 
zaci4gniety jest w walucie polskiej. 
Wypracowana nadwylka budietowa w poszczegolnych latach budietowych pocz4wszy 	od roku 2017 
przeznaczona bcdzie na splatg zacinnigtych zobowigzaii, w tym polyczki 	z Wojewodzkiego Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu diugoterminowego, a takie wykup papier6w 
wartogciowych. 

d) kwota dlugu powiatu pultuskiego 

Powiat pultuski w latach 2017-2028 nie przekracza relacji lqcznej kwoty splat zobowiqzan 	(splat rat kredytow i 
poZyczek oraz wykupu papierow warto§ciowych wraz z naleZnymi odsetkami) do dochodow w stosunku do 
maksymalnego dopuszczalnego wskalnika splaty wynikajqcego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Obliczajqc wskalnik zadluzenia dokonano: 
- wylqczen w latach 2017 — 2018 w zakresie splaty zobowiqzan z tytulu wykupu papier6w warto§ciowych 
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wyemitowanych przez powiat pultuski na splate zobowiqzan przejetych po SPZOZ przeksztalconym na zasadach 
okre§lonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoki leczniczej (vvylqczono w latach 2017 — 2018 po 
1.500.000 zl rocznie z tytulu wyemitowanych obligacji na splate dlugu przejetego po przeksztalcanym SPZOZ w 
Pultusku), 
- wylqczen w latach 2017-2018 wydatk6w bieZqcych ponoszonych na splate przejetych zobowiqzari samodzielnego 
publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okre§lonych 
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoki leczniczej w wysokoki, w jakiej nie podlegajq sfinansowaniu 
dotacjq z budZetu palistwa. 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pultuskiego nastqpily na skutek ponitszych zmian: 
I. Dochody budtetu powiatu pultuskiego  
I. Zwigkszenie dochodow budtetu powiatu o kwotg 1.574.076 zi z tytulu:  
a) dotacji celowych z budZetu paristwa na realizacj zadan z zakresu administracji rzgdowej w tqcznej 
kwocie 57.962 zt z przeznaczeniem na: 
• zakup podrcznikow i materiatow edukacyjnych dla Specjalnego 0§rodka Szkolno —
Wychowawczego w Puttusku — 18.238 zt, 
• realizacjp pomocy dla repatriantOw i ich rodzin — 25.314 zt, 
• sfinansowanie prac powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepetnosprawnoki — 7.000 zt, 
• finansowanie zadania obejmujgcego szkolenia z zakresu obrony cywilnej — 810 zt, 
• wyptatp swiadczenia pienip±nego na czOciowe pokrycie kosztow zagospodarowania i bie2qcego 

ezymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlajqcych sib w Polsce — 6.600 

b) dotacji ze §rodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztatcqcym im. Piotra Skargi w Puttusku" w 
wysokoki 1.300.000 zt; 
c) dotacji celowej z tytutu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizacj zadania inwestycyjnego 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domostaw" 
w wysokoki 50.000 zt; 
d) wptywOw z ustug Domu Pomocy Spotecznej w Obrytem w kwocie 160.000 zt; 
e) wptywOw z ro2nych dochod6w Specjalnego 0§rodka Szkolno - Wychowawczego w Puttusku w 
tqcznej kwocie 6.114 zt, w tym: 
• srodki z Funduszu Prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeri na Zycie "WARTA" — 5.000 zt, 
• sprzeda2 makulatury — 1.114 zt. 
2. Zmniejszenie dochod6w budZetu powiatu o kwot 220.565 zt z tytutu: 
a) dotacji celowych z bud2etu paristwa na realizacj zadan z zakresu administracji rzqdowej w tqcznej 
kwocie 170.565 zt dotyczqcych: 
• rozliczenia kosztow przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. w kwocie 

zt, 
• rod kOvv przeznaczonych na ubezpieczanie zdrowotne optacane przez Powiatowy Urzqd Pracy —
169.574 zt 
b) dotacji ze §rodkow zwiqzanych z wytqczeniem z produkcji gruntow rolnych na realizacjp zadania pn. 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domostaw" w 
wysokoki 50.000 zt. 

OgOtem plan dochod6w zostat zwipkszony o kwotp 1.353.511 zt. 

Ponadto dokonano przeniesien pomipdzy poszczegalnymi podziatkami klasyfikacji bud2etowej w 
ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynkow uZytecznoki publicznej Powiatu 
Pultuskiego". Zmiana polegata na przeniesieniu kwoty 80 243 zt z rozdziatu 80195 - Pozostata 
dziatalno§O §6257 - dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow 
europejskich oraz §rodkow, o ktOrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoki w ramach 
bud2etu §rodkOw europejskich, realizowanych przez jednostki samorzgdu terytorialnego do rozdziatu 
85495 - Pozostata dziatalno§6 §6257 - dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem 
§rodkow europejskich oraz srodkow, o ktOrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoki 
w ramach budZetu §rodkOw europejskich, realizowanych przez jednostki samorzgdu. 
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II. Wydatki budzetu powiatu pultuskiego 
1. Zwiekszenie wydatkow budzetu powiatu o kwote 1.574.076 zl, w tym:  

a) zwipkszenie planow finansowych jednostek buthetowych zgodnie z: 
• dotacjami celowymi z bud2etu panstwa na zadania z zakresu administracji rzqdowej w tqcznej 
kwocie 57.962 zt z przeznaczeniem na: 
• wydatki Specjalnego 0§rodka Szkolno — Wychowawczego w Pultusku dotyczace zakupu 
podrcznikow i materiatow edukacyjnych — 18.238 zt, 
• wydatki bie2qce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku w facznej kwocie 38.914 zt 
dotyczgce: 
• realizacji pomocy dla repatriantow i ich rodzin — 25.314 zt, 
• sfinansowania prac powiatowego zespotu do spraw orzekania o niepelnosprawnoki — 7.000 zl, 
• wyptaty swiadczenia pieni2nego na czOciowe pokrycie koszt6w zagospodarowania i bie2qcego 
utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlajgcych sib w Polsce — 6.600 
zt; 
• wydatki bieZace Starostwa powiatowego w Pultusku dotyczace realizacji zadania obejmujacego szkolenia z 
zakresu obrony cywilnej — 810 zi; 
• dotacjg ze §rodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
n. "Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcqcym im. Piotra Skargi w Pultusku" w 

.sokoki 1.300.000 zt; 
• dotacjg celowa z tytutu pomocy finansowej z Grainy Winnica na realizacjp zadania inwestycyjnego 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoslaw" 
w kwocie 50.000 zt; 
• wplywami z uslug z przeznaczeniem na bieZaca dziatalno§6 Domu Pomocy Spotecznej w Obrytem 
w kwocie 160.000 zt; 
• wpiyvvami z roZnych dochod6w Specjalnego 0§rodka Szkolno - Wychowawczego w Pultusku w 
tqcznej kwocie 6.114 zt z przeznaczeniem na bieZacq dziatalnok. 

2. Zmniejszenie wydatkow bud2etu powiatu o kwot 220.565 zi z tytutu: 
a) dotacji celowych z bud2etu panstwa na realizacjp zadan z zakresu administracji rzgdowej w tqcznej 
kwocie 170.565 zt dotyczqcych: 
• rozliczenia kosztOw przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. w kwocie 991 
zt, 
• §rodkOw przeznaczonych na ubezpieczanie zdrowotne oplacane przez Powiatowy Urzqd Pracy —
169.574 zt 

dotacji ze srodkow zwiqzanych z wytaczeniem z produkcji gruntow rolnych na realizacji zadania pn. 
rzebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domostaw" w 

wysokoki 50.000 zt. 

Ogotem plan wydatk6w zostat zwiOcszony o kwotp 1.353.511 zt. 

Przewodniczacy Rady 
Ii'ieslaw Cienkowski 
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