
Uzasadnienie do uchwaly 
w sprawie zmian uchwaly budietowej powiatu pultuskiego na rok 2019 

Uchwala zawiera: 

1. Zwiekszenie dochodew bud2etu powiatu o kwote: 	 1 244 521 zi 
w tym: 
* §rodki rezerwy subwencji ogOlnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. 
"Budowa mostu przez rzekc Niestepowke w m. Kozieglowy wraz z przebudowq drogi 
powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki PieniqZki-Krzyczki 
Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestepowo". 

2. Zwiekszenie wydatkow bud2etu powiatu o kwote: 	 1 321 212 zi 

w tym: 

* rozdzial 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwickszenie planu 
wydatkow majqtkowych Zarzjdu Drog Powiatowych w Pultusku 
z przeznaczeniem na realizacjc zadania pn. "Budowa mostu przez rzeke 
NiestcpOwkc w m. Kozieglowy wraz z przebudowq drogi powiatowej nr 
3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki PieniqAci-Krzyczki 
Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestepowo" w wysokoki: 

* rozdzial 60095 (Pozostala dzialalnok) - zwiekszenie planu wydatkOw 
bieZqcych Starostwa Powiatowego w zwiqzku z bieZqcym utrzymaniem 
budynku tymczasowej poczekalni autobusowej w wysokoki: 

* rozdzial 75495 (Pozostala dzialalnok) - zwickszenie planu wydatkOw 
bieZqcych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wklad wlasny 
na realizacjc zadania pn. "Zapobieganie zagro2eniom §rodowiska 
i powaZnym awariom oraz usuwanie ich skutkow poprzez zakup sprzctu 
ratowniczego" (zakup ubraft specjalnych) w wysokoki: 

3. Zmniejszenie wydatkow bud2etu powiatu o kwotg: 
* rozdzial 75020 (Starostwa powiatowe) - zmniejszenie planu wydatkOw 
Starostwa Powiatowego w wysokoki: 

1 250 000 z1 

67 912 z1 

3 300 zi 

76 691 zi 

76 691 z1 

Ponadto dokonano zmian (przeniesien pomicdzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji 
budzetowej) w planie finansowym wydatkOw w lqcznej kwocie 84 248 zl, w tym: 

* Starostwo Powiatowe - 78 567 zl, 
* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5 681 zl. 



4. Plan dochod6w i vvydatkOw zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadali zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 3 do uchwaly. 
Zmiany dotycz4 przeniesien pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji 
budzetowej w planie finansowym vvydatkow Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
w wysokoki 5 681 zl. 

5. Zmiany wydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjete wieloletniq prognozq 
finansowq przedstawia zalqcznik nr 4 do uchwaly. Zmiany dotyczq zwickszenia wartoki 
zadania pn. "Budowa mostu przez rzeke Nies-4644 w m. Kozieglowy wraz 
z przebudowq drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki 
PieniqZki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestepowo" o kwote 1 250 000 zl. 
Lqczna wartoge zadania po zmianie wynosi 
w tym: 

2 500 000 zl 

- §rodki rezerwy subwencji ogolnej w vvysokoki: 1 244 521 zl 
- grodki wlasne powiatu w wysokoki: 1 255 479 zl 
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