
1. W zalqczniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono w poszczegolnych 

kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodOw i wydatkow dotyczqce roku 2018: 

plan dochodow po zmianach — 87 093 457,25 z1 (zwiekszenie o kwote 403 404 zl), 

plan wydatkow po zmianach — 101 334 115,25 z1 (zwiekszenie o kwote 403 404 z1). 

Wprowadzone wielkoki dochod6w i wydatkOw wynikajq z podjetych uchwal Zarzqdu 

Powiatu 	w sprawie zmian uchwaly budzetowej oraz uchwaly Rady Powiatu w sprawie 

zmian uchwaly budzetowej. Proponowane zmiany nie wplywajq na wynik budzetu i 

zwiqzane z nim kwoty przychodow. • 
2. W zalqczniku - "Wykaz przedsiewziee 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 dokonano zmiany dotyczqcej realizacji 

zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa 

informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji". 

Zmiana dotyczyla przeniesienia z roku 2018 na rok 2019 wydatkOw w wysokoki 513 989 zl. 

Lqczne naklady na realizacje zadania nie ulegly zmianie i vvynoszq 645 007 zl, w tym: 

— rok 2018 — 41 357 zl (po zmianie), 

• 
— rok 2019 — 531 650 zl (po zmianie). 

2) w cze§ci dotyczqcej wydatk6w na programy, projekty lub zadania pozostale dokonano 

nastepujqcych zmian: 

a) zvviekszono lqczne naklady na realizacje zadania pn. "Budowa tymczasowego budynku 

poczekalni autobusowej" o kwote 234 190 zl, w tym: 

— rok 2018 —1 430 z1, 

— rok 2019 — 232 760 zl. 

Lqczne naklady na realizacje ww. zadania po zmianie wynosza 1 028 074 zl, w tym: 

— rok 2018 — 24 370 zl (po zmianie), 
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— rok 2019 — 1 003 704 zl (po zmianie). 

b) przeniesiono z roku 2018 na rok 2019 wydatki w wysokoSci 11 271 zi dot. realizacji 

zadania 	pn. „Budowa budynku garaZowo-gospodarczego" oraz zwiekszono laczne 

naklady o kwote 	23 578 A. 

lAczne naklady wyniosly po zmianie 672 212 zi, w tym: 

— rok 2018 — 308 729 z1 (po zmianie), 

— rok 2019 — 363 483 zi (po zmianie). 

STAROSTA PULTUSKI 

Jan Zalewski 
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