
Uchwala Budietowa Powiatu Pultuskiego na rok 2020 

Nr XIII/103/2019 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, 

art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pultusku uchwala co nastcpuje: 

§ 1. 

Dochody w lqcznej kwocie: 83 058 218 zl, w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 82 557 218 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 501 000 zl, 

- zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 

§ 2. 

Wydatki w lqcznej kwocie: 85 338 218 zl, w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 78 031 591 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 7 306 627 zl, 

- zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§ 3. 

1. R§*nica miedzy dochodami a wydatkami bud2etu powiatu stanowi deficyt bud2etu 

w kwocie 2 280 000 zl, ktOry zostanie pokryty przychodami pochodzqcymi z emisji 



papierow wartokiowych w kwocie 2 280 000 zl. 

2. 1'i-zychody budZetu w wysokoki 3 720 000 zl (emisja papierow wartokiowych) 

prze4nacza sic na rozchody w vvysokoki 3 720 000 zl - splata wcze§niej zaciqgnictych 

zobowivall z tytulu: 

a) kredytu w wysokoki 250 000 zl, 

b) pozyczki w wysokoki 60 000 A, 

c) wykupu papierOw wartokiovvych w wysokoki 3 410 000 zl. 

3. Ustala sic przychody bud2etu w wysokoki 6 000 000 z1, rozchody w wysokoki 

3 720 000 zl, zgodnie z zakcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

S 
	 § 4. 

Limity zobowivaii z tytulu emisji papierOw wartokiowych oraz kredytow i po2yczek 

zacigganych na: 

a) sfinansowanie przejkiowego deficytu budzetu w kwocie 2 000 000 zl, 

b) sfinansowanie planowanego deficytu bud2etu w kwocie 2 280 000 zl, 

c) sfinansowanie splaty wcze§niej zaciqgnietych zobowiqzali z tytulu kredytow 

i po4czek oraz wykup papierow wartokiowych w kwocie 3 720 000 zl. 

§ 5. 

1. Rezerwe ogolng w wysokoki 100 000 zl. 

2. Rezerwy celowe w wysokoki 2 962 852 zl, 

w,. tym na: 

a) zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 

w szkolach ponadpodstawowych i placOwkach wychowawczych 

z przeznaczeniem na wydatki bie4ce, w tym regulacjc wynagrodzeti nauczycieli 

poszczegolnych stopni awansu zawodowego w wysokoki 2 000 000 zl, 

b) zadania z zakresu pomocy spolecznej w wysokoki 850 000 zl, 

c) zarzgdzanie kryzysowe w wysokoki 112 852 zl. 



§ 6. 

1. Dochody i wydatki zvviqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej 

i innych zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem 

nr 4 do niniejszej uchwaly. 

2. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan wykonywanych na mocy 

porozumieti z organami administracji rzqdowej, zgodnie z zalqcznikiem 

nr 5 do niniejszej uchwaly. 

3. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadari realizowanych w drodze umOw 

lub porozumien miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie • 	z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 

§ 7. 

1. Dotacje podmiotowe dla dzialajqcych na terenie powiatu niepublicznych szkol 

i placowek, zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaly. 

2. Dotacje celowe dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansow publicznych, 

zgodnie z zalqcznikiem nr 8 do niniejszej uchwaly. 

§ 8. 

Plan dochodow rachunku dochodow oraz wydatkow nimi finansowanych, zgodnie 

z zalqcznikiem nr 9 do niniejszej uchwaly. 

§ 9. 

Wydatki budZetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjcte 

Wieloletni4 Prognozq Finansowq zgodnie z zalqcznikiem nr 10 do niniejszej 

uchwaly. 



• 

§ 10.  

Ustala sic plan dochodow, ktore podlegajq przekazaniu do bud2etu paristwa, 

zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej, zgodnie 

z zalqcznikiem nr 11 do niniejszej uchwaly. 

§ 11.  

1. Upowakria sic Zarzqd Powiatu do: 

1) zaciqgania kredytOw i poZyczek oraz emisji papierow wartokiowych na pokrycie 

,yvystepujqcego w ciqgu roku przejkiowego deficytu bud2etu do wysokoki 

000 000 zl, 

2) emisji papierow wartokiowych na sfinansowanie planowanego deficytu budZetu 

w kwocie 2 280 000 zl oraz na splatc wczegniej zaciqgnietych zobowiqzan 

z tytulu kredytow i poZyczek oraz emisji papierow wartokiowych w kwocie 

3 720 000 zl, 

3) przekazania uprawnieri innym jednostkom budZetowym powiatu do zaciqgania 

zobowiqzari z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budZetowym i w latach 

nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciqgloki dzialania jednostki 

i z kt6rych wynikajqce platnoki wykraczaj4 poza rok bud2etowy do kwoty 

12 710 000 zl rocznie, 

4) dokonywania zmian w planie wydatk6w budZetu powiatu w ramach dzialu na 

uposa2enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjqtkiem 

takich wydatkow okre§lonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

przedsiewziecia, 

5) dokonywania zmian w planie wydatk6w bud2etu w ramach dzialu klasyfikacji 

budzetowej, polegajqcych na przenoszeniu wydatkow majqtkowych na wydatki 

bie4ce lub wydatkow bie2qcych na wydatki majqtkowe, jak rownie2 na 

przesunieciu §rodkow miedzy wydatkami majqtkowymi, z wyjqtkiem wydatkow 

bie2qcych i majqtkowych ujc-tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

przedsicwziecia. Powy2sze zmiany nie mogq prowadzia do wprowadzenia 



nowego zadania lub likwidacji zadania istniejqcego, 

6) dokonywania zmian w planie wydatkow budZetu powiatu w ramach 

w tym na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, 

zwiqzanych z realizacjq przedsiewziee finansowanych z udzialem §rodkOw 

europejskich albo §rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany to 

nie pogorszq wyniku budtetu, 

7) do samodzielnego zaciqgania zobowiqzaii przekraczajqcych rok bud2etowy do 

1qcznej kwoty 6 500 000 zl, z wyjqtkiem zobowiqzail w zakresie podejmowania 

inwestycji i remontOw, 

8) lokowania wolnych grodkow bud2etowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach, 

9) przekazywania podleglym jednostkom budzetowym informacji niezbydnych do 

opracowania planOw finansowych w pelnej szczegolowoki klasyfikacji 

bud2etowej. 

§ 12.  

Wykonanie Uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu. 

§ 13. 

• Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzcdowym WojewOdztwa Mazowieckiego. 

)//,eVfiq P/e/14;',' 

SKARBNii,  WIATU 

mgr Renata Krzy2ewska 
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