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Uchwala Nr 	 cW674Wc20  

Zarzqclu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 °24(2d°/:  

w sprawie zmian uchwaly bucLetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 

Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 4 uchwaly 

budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku 

• z dnia 30 grudnia 2019 r. Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochodOw bud2etu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zatqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 500 174,00 zl. 

2. plan, dochodow budzetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogOlem ,wynosi: 

85 493 204,00 zl, 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 84 992 204,00 zl, 

• 2) dochody maj4tkowe w kwocie: 501 000,00 zl. 

§ 2. 

1. Wpr9wadza sic zmiany w planie wydatk6w budzetu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwieksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 550 174,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bud2etu powiatu o kwotc 50 000,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bie2qcych: 

1) zvvieksza sic wydatki bie2qce o kwotc 550 174,00 21, 

2) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwotc 50 000,00 zl. 



3. Plan wydatkow budzetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

90 016 988,00 zi, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 79 734 017,00 zi, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 10 282 971,00 A. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w kwocie 50 000 zi z przeznaczeniem na 

zarzqdzanie kryzysowe — doposazenie Szpitala Powiatowego Gajda — Med Sp. z.o.o. 

w Pultusku w sprzet medyczny niezbedny w zwalczaniu koronawirusa SARS — CoV 2. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 2 850 452 A. 

§ 4. 

Okre§la sic dochody i wydatki zwi4zane z realizacjq zadaii z zakresu administracji rzqdowej 

i innych zadan zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do niniej szej 

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 6. 

Uchwala,wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

Podpisy czionkow Za 

1) Jan Zalewski 

2) Beata Joiwiak 	 

3) Halina Banach 	 

4) Emilia Gqsecka 

du Powiatu: 

5) Zbigniew Ksie4k 	 
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