
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 dotyczqce roku 

2018: 

• plan dochod6w po zmianach — 80.933.004 zl (zwiekszenie o kwotc 3.222.700 zl), 

• plan wydatkow po zmianach — 90.988.770 zl (zwiekszenie o kwotc 3.500.062 z1). 

Wprowadzone wielkoki dochodOw i wydatkow wynikajq z podjctych uchwal 

Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian uchwaly bud2etowej oraz projektu uchwaly Rady 

Powiatu w sprawie zmian uchwaly bud2etowej. Proponowane zmiany wplywah na wynik 

budzetu i zwiqzane z nim kwoty przychodow. 

Plan przychodOw bud2etu powiatu na 2018 rok po zmianie wynosi 13 175 766 zl. 

Rozchody bud2etu powiatu na rok 2018 pozostajq w kwocie 3 120 000 zl. Na splatc 

wczegniej zaciqgnietych zobowiqzan z tytulu po2yczki, zaciqgnietego kredytu oraz wykup 

papierow wartokiovvych w lqcznej kwocie 3 120 000 zl przeznacza sic przychody bud2etu 

(emisja papierow wartokiowych) w wysokoki 3 120 000 zl. 

2. W zalqczniku - „Wykaz przedsiewziee do WPF" w czeki dotyczqcej wydatkow na 

programy, projekty lub zadania zwiqzane z udzialem §rodkow, o kt6rych mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano 

zmniejszenia lqcznych nakladow finansowych o kwotc 1 204 278 zl Zmiany 

dotyczyly wycofania z zalqcznika wydatkOw majqtkowych dotyczqcych projektu pn. 

„Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku 

poprzez przebudowe ciqgu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w 

subregionie ciechanowskim". 

PovvyZsze zmiany zostaly podyktowane zmiang sposobu realizacji projektu. Powiat 

Pultuski 	na podstawie porozumienia powierzyl Gminie Pultusk wykonanie zadania 

inwestycyjnego w ramach w/w projektu. Na realizacje zadania Powiat Pultuski przekaZe 
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dotacje celowg w wysokoki 1 204 278 zl. 

STAROSTA 
Jan Zalewski 
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