
Uchwala Nr 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	.fittiQ/245   PZQX/e 

w sprawie zmian uchwaly buclietowej 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.), art. 15zn pkt 1-3 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, 

przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorOb zakainych oraz wywolanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 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 nastouje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochodow budzetu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody bud2etu powiatu o kwote 365 212,03 zl. 

2. Plan dochodow budzetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

111 95 814 584,90 zl, 

w tym: 

1) dochody bie4ce w kwocie: 90 346 964,90 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 5 467 620,00 zl. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow budzetu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zal4cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwieksza sic wydatki budzetu powiatu o kwoty 1 022 373,03z1, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 657 161,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bie2qcych: 



1) zwicksza sic wydatki bie24ce o kwotc 903 473,03 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bieZqce o kwotc 575 161,00 zl. 

3. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw majqtkowych: 

1) zwicksza sic wydatki majqtkowe o kwoty 118 900,00 A, 

2) zmniejsza sic wydatki majatkowe o kwotc 82 000,00 A. 

4. Plan wydatkOw bud2etu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

102 469 653,90 

w tym: 

1) wydatki bie24ce w kwocie: 85 365 471,90 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 17 104 182,00 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w lqcznej kwocie 202 993 A z przeznaczeniem na: 

a) zadania ogwiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 

w szkolach ponadpodstawowych i placowkach wychowawczych z przeznaczeniem na 

wydatki bieZqce, w tym regulacje wynagrodzeri nauczycieli poszczegOlnych stopni 

awansu zawodowego oraz udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkOl 

i placowek o§wiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski — 72 300 A, 

b) zadania z zakresu pomocy spolecznej — wydatki bie2qce dom6w pomocy spolecznej 

130 693 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 158 152 zl. 

§ 4. 

Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rz4dowej 

i innych zadan zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 



§ 6. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

Podpisy czionkOw Zarzad d,l  owiatu: 

1) Jan Zalewski 	 

2) Beata J(Vwiak 

3) Halina Banach 	  

4) Emilia G4secka 

5) Zbigniew KsicZyk 	 X;17,4„, 	 
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