
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 dotycz4ce roku 2019: 

• plan dochodOw po zmianach — 86 818 538,25 zl (zwickszenie o kwote 3 606 241,40 z1), 

plan wydatkOw po zmianach — 94 877 859,25 zi (zwiekszenie o kwote 3 832 493,40 zl). 

Wprowadzone wielkoki dochodOw i wydatkOw wynikajq z uchwaly Rady Powiatu w 

sprawie zmian uchwaly bud2etowej oraz podjetych uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie 

zmian uchwaly budzetowej. 

Proponowane zmiany wplywajq na wynik budzetu i zwiqzane z nim kwoty przychodOw. 

Plan przychodOw budzetu powiatu na 2019 rok po zmianie wynosi 11 179 321 zl. Rozchody 

budzetu powiatu na rok 2019 pozostajq w kwocie 3 120 000 A. Prognozowany wynik 

budzetu (deficyt) na koniec roku 2019 wynosi 8 059 321 zl. Na splate wcze§niej 

zaciagnietych zobowiqzan z tytulu potyczki, zaciqgnietego kredytu oraz wykup papierow 

wartokiowych w iqcznej kwocie 3 120 000 zi przeznacza sic przychody budzetu (emisja 

papierow wartokiowych) w wysokoki 3 120 000 zl. 

2. W zalqczniku - "Wykaz przedsiewzice do WPF": 

1) w cze§ci dotyczqcej wydatkOw na programy lub 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 wprowadzono do realizacji projekt pn. „Nowa 
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jakok w szkolach zawodowych — miedzynarodowe state, praktyki, szkolenia dla uczniow i 

nauczycieli". 

Lqczne naklady finansowe na realizacje zadania wynosza 581 393 zl, w tym: 

* rok 2019 — 183 614z1, 

* rok 2020 — 397 779 z1. 

2) w cze§ci dotyczqcej wydatkow na programy, projekty lub zadania pozostale wprowadzono 

do realizacji zadania: 

a) „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu utytkowania budynku przy ulicy 

Bialowiejskiej 5 w Pultusku z przeznaczeniem na centrum opiekunczo - mieszkalne na 

potrzeby osob niepelnosprawnych". 

Lqczne naklady finansowe na realizacje zadania wynoszq 3 181 251 zl, w tym: 

* rok 2019 — 82 000 zl, 

* rok 2020 — 0 zl (realizacja inwestycji), 

* rok 2021 — 3 099 251 zl. 

b) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 

w miejscowo§ci Pultusk ulica Bialowiejska". 

Lqczne naklady finansowe na realizacje zadania wynoszq 2 515 000 zl, w tym: 

* rok 2019 — 2 012 000 zl, 

* rok 2.020 — 503 000 zl. 

STAROSTA PULTUSKI 
Jan Zalewski 
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