
Uchwala Nr  02 70 [20.20  

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia  /1 s(✓IJnia 026220,  

w sprawie zmian w uchwale bucfretowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

• o szczegolnych rozwi4zaniach zwi4zanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakainych oraz wywolanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 5 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. Wprowaidza sic zmiany w planie wydatk6w budZetu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

• 	1) zwicksza sic wydatki bud2etu powiatu o kwote 49 000,00 zl, 

2),,mniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 49 000,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bie2qcych: 

1) zmniejsza sic wydatki bieZqce o kwotc 49 000,00 zl. 

3. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow majqtkowych: 

1) zwicksza sic wydatki majqtkowe o kwotc 49 000,00 zl. 

4. Plan wydatkow bud2etu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: 

90 016 988,00 zl, 

w tym; 

1)„ wydatki bie24ce w kwocie: 79 685 017,00 zl, 

2) wydatki majatkowe w kwocie: 10 331 971,00 zl. 



§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w wydatkach bud2etu Powiatu Pultuskiego na zadania 

inwestycyjne na 2020 rok nieobjete wieloletnia prognozq finansowq. 

2. Wydatki budzetu Powiatu Pultuskiego na zadania inwestycyjne nieobjete wieloletniq 

prognozq finansowq po zmianach okre§la zalqcznik nr 2 do niniej szej uchwaly. 

§ 3. 

Wykonapie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

• § 4. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 

• 

Podpisy czionkow Zar. 

1) Jan Zalewski 

2) Beata JO2wiak 	 

3) Halina Banach 	 

4) Emilia Gqsecka 

5) Zbigniew Ksie2yk 

Powiatu: 
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