
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 dochod6w po zmianach — 86 337 279 zi (zwiekszenie o kwote 1 344 249 zi), 

plan wydatk6w po zmianach — 90 861 062 z1 (zwiekszenie o kwote 1 344 248 zl). 

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 wplywajar na wynik bud2etu i zwiqzane z nim kwoty 

przychodow. Plan przychodow budzetu powiatu na 2020 rok po zmianie wynosi 8 243 783 

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

wcze§niej zaciqgnietych zobowiqzan z tytulu po2yczki, zaciqgnietego kredytu oraz wykup 

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

(emisja papierow wartokiowych) w wysokoki 3 720 000 

2.'AVIalqezniku - "Wykaz przedsiewziee do WPF": 

1) czeki 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 zmniejszenia nakladow finansowych 

6 kr/Vote 1 zl na realizacje projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz 

umiejetno§ci z geografii i fizyki u uczniow LO Skargi. 

Laczne nakiady na realizacje ww. projektu w 2020 r. po zmianie wynoszq 118 413 zl. 

2) w czeki dotyczqcej wydatkOw na programy, projekty lub zadania pozostale wprowadzono 

do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W 

Jegiel - Porzqdzie - Obryte - Pultusk na odcinku Obryte - Grodek Nowy". 
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• - 
1,4czne naklady fmansowe na realizacjc zadania wynosz4 5 934 112 z1, w tym: 

* rok 2020 — 833 334 z1 (w tym 500 000 zl — dotacja z budZetu Wojewodztwa 

Mazowieckiego), 

* rok 2021 — 2 425 389 zi (w tym 1 455 233 zi — dotacja z budzetu Wojewodztwa 
• • 
Mazowieckiego), 

* rok 2022 — 2 675 389 zi (w tym 1 605 233 zl — dotacja z budZetu Wojewodztwa 

Mazowieckiego). 

• 
Starosta Pultuski 
Jan' Zalewski 
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