
Uzasadnienie do uchwaly w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego 

W zalqczniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono w poszczegolnych 

kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodow i wydatkOw dotyczqce roku 2020: 

plan dochodOw po zmianach — 84 993 030 zi (zwickszenie o kwote 1 771 873 zi), 

plan wydatk6w po zmianach — 89 516 814 zi (zwiekszenie o kwote 4 015 657 z1). 

Wprowadzone wielkoki dochodow i wydatkow wynikajq z uchwal Zarzqdu Powiatu w 

sprawie zmian uchwaly bud2etowej oraz uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian uchwaly 

bud2etowej. 

Proponowane zmiany wplywajq na wynik bud2etu i zwiqzane z nim kwoty przychod6w. 

Plan przychod6w bud2etu powiatu na 2020 rok po zmianie wynosi 8 243 784 A. Rozchody 

bud2etu powiatu na rok 2020 pozostajq w kwocie 3 720 000 zl. Na splate wczegniej 

zaciqgnietych zobowiqzati z tytulu po2yczki, zaciqgnictego kredytu oraz wykup papierow 

wartokiowych 	w lqcznej kwocie 3 720 000 zi przeznacza sic przychody bud2etu 

(emisja papierow wartokiowych) w wysokoki 3 720 000 A. 

Ponadto w poszczegolnych kategoriach ekonomicznych wprowadzono wykonanic roku 

2019. 

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

• 1) w czcki dotyczqcej wydatkow na programy lub zadania zwiqzane z programatni 

realizowanymi z udzialem grodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych dokonano nastepujqcych zmian: 

a) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Uchwye obiektywem lub olowkiem, czyli 

ponadnarodowa mobilnok Ruszkowiakow" 

Lqczne nakiady finansowe na realizacje projektu wynoszq 199 206 zi, w tym: 

* rok 2020 —198 396 zi, 

* ro`k '2021 — 810 zl. 

b) w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz 
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umiejctno§ci 	z geografli i fizyki u uczniow LO Skargi zwiekszono naklady finansowe na 

realizacje projektu na 2020 rok o kwote 76 420 zl. 

Lqczne naklady na realizacje ww. projektu w 2020 r. po zmianie wynoszq 118 414 zl. 

c) w ramach projektu pn. „Nowa jakok w szkolach zawodowych - migdzynarodowe state, 

praktyki, szkolenia dla uczniow i nauczycieli" zwiekszono naklady finansowe na realizacje 

projektu na 2020 rok o kwote 14 814 A. 

Lqczne naklady na realizacje ww. projektu w 2020 r. po zmianie wynoszq 412 593 

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

zmian- zgodnie z rzeczywistymi kosztami dot. realizacji zadania „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowo§ci Pultusk 

ulica Bialowiej ska". 

• Lqczne naklady finansowe na realizacje zadania po zmianie wynoszq 2 340 910 zl, w tym: 

* rok 2020 — 2 340 910 zl (w tym 1 872 728 zl §rodki z Funduszu Drog Samorzqdovvych). 

Jan Zalewski 
Starosta Pultuski 
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