
Uzasadnienie do uchwaly w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego 

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

kategoriach ekonomicznych wykonanie roku 2017 oraz zmiany planu dochodow 

i wydatkow dotyczqce roku 2018: 

• plan dochod6w po zmianach — 77 710 304 zl (zwickszenie o kwote 409 695 zl), 

• plan wydatkOw po zmianach — 87 488 708 zl (zwiekszenie o kwote 1 949 561 zl). 

Wprowadzone wielkoki dochodow i wydatkow wynikajq z projektu uchwaly Rady 

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

budzetu i zwiqzane z nim kwoty przychodOw. 

Plan przychodow budzetu powiatu na 2018 rok po zmianie wynosi 12 898 404 zl. 

Rozchody budzetu powiatu na rok 2018 pozostajq w kwocie 3 120 000 zl. Na splate 

wczegniej zaciqgnietych zobowiqzan z tytulu pozyczki, zaciqgnietego kredytu oraz wykup 

papierow wartogciowych w lqcznej kwocie 3 120 000 zl przeznacza sic przychody budzetu 

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

• 
2. 	W zalqczniku - „Wykaz przedsiewziee do WPF" 

1) w czegci dotycz4cej wydatkow na programy, projekty lub zadania zwiazane z 

udzialem grodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych dokonano nastepujqcych =jam 

a) dokonano zwickszenia limitu wydatk6w bietqcych w roku 2018 na 

realizacje przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku 

projektu pn. „Ju2 dzi§ pracujemy na lepsze jutro" o kwote 31 736 zl 

(niewykorzystane grodki z roku 2017). 

Lqczne naklady na realizacje zadania w latach 2017 — 2018 nie ulegajq zmianie i wynoszq 
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490 226 A; 

b) dokonano zwiekszenia limitu wydatkow bietqcych na rok 2018 na 

realizacje projektu pn. „Sta2 i praktyka atutem przyszlego pracownika" o 

kwote 17 536 z1 (niewykorzystane §rodki z roku 2017). 

Lqczne naklady do poniesienia przez Zespol Szkol im. B. Prusa w Pultusku na realizacje 

projektu w latach 2017 — 2019 nie ulegajq zmianie i wynoszq 1 276 378 zl, w tym: 

• rok 2018 — 646 081 zl, 

• rok 2019 — 433 778 z1; 

c) dokonano zwickszenia limitu wydatk6w bie2qcych na rok 2018 

vvysokoki 3 210 z1 (§rodki z roku 2017) na realizacjc projektu pn. „TIK w 

nauczaniu matematyki". 

• Lqczne naklady do poniesienia na realizacje zadania przez Zespol Szkol im. B. Prusa w 

Pultusku nie ulegajq zmianie i wynoszq 384 226 zl, w tym: 

• rok 2018 — 281 530 z1, 

• rok 2019 — 54 566 z1; 

d) dokonano zwickszenia limitu wydatkow majqtkowych na rok 2018 r. w 

ramach realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorzqdow 

Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e — 

administracji i geoinformacji" w wysokoki 65 335 A. 

Lqczne naklady ponoszone na realizacje projektu przez Starostwo Powiatowe w Pultusku w 

latach 2016 — 2019 nie ulegajq zmianie i wynoszq 645 007 zl, w tym: 

• rok 2018 — 555 346 z1, 

• rok 2019 — 17 661 zl; 

e) dokonano zmniejszenia lqcznych nakladow na realizacje projektu pn. 

„Akademia sukcesu w LO Skargi w Pultusku" o kwote 375 zl. 

Lqczne naklady na realizacje projektu ponoszone przez Starostwo Powiatowe w Pultusku w 

latach 2018 — 2019 wynoszq 247 350 zl, w tym: 

• rok 2018 — 126 040 zl, 

• rok 2019 — 35 081 

2) w czeki dotyczqcej wydatkow na programy, projekty lub zadania pozostale w 
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ramach wydatkow majqtkowych dokonano nastepujqcych zmian: 

a) zwiekszono lqczne naklady na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3403W Puttusk — Bulkowo — Skorznice — Gqsiorowo na 

odc. Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare o kwote 1 938 889 zi. 

Lqczne naklady na realizacje zadania po zmianie wynoszq 8 938 889 zi, w tym: 

• rok 2018 — 4 469 445 zi (zwiekszenie o kwote 969 445 z1), 

• rok 2019 — 4 469 444 zi (zwiekszenie o kwote 969 444 z1). 

b) wprowadzono do realizacji nastepujqce zadania: 

• „Budowa budynku garazowo — gospodarczego" 

Lqczne naklady do poniesienia przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku na realizacje 

zadania w latach 2018 — 2019 wynoszq 648 634 zi, w tym: 

• • rok 2018 — 320 000 zi, 

• rok 2019 — 328 634 zi; 

• „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkol 

im. B. Prusa w Pultusku". 

Lqczne nakiady do poniesienia na realizacje zadania przez Starostwo Powiatowe w Pultusku 

w latach 2019 — 2020 wynoszq 4 318 935 zi, w tym: 

• rok 2019 —2517562 zi, 

• rok 2020 —1 801 373 zi. 

Obecnie opracowywany jest wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofmansowanie 50% 

• kosztow na realizacje w/w zadania. 

STAROSTA 

Jan Zalewski 
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