
Uchwala Nr  A8,1 /Jon  5' 

Zarzgdu Powiatu w Pultusku _ 
z 42,c 	ok3t- 020/gii z dnia 

w sprawie zio±enia wniosku o wydanie opinii o zmianie przeznaczenia 

rezerwy celowej w budiecie powiatu na rok 2019 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 259 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Zarzqd 

Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1.  

Postanawia sic zio46 wniosek do Komisji Budzetu i Finansow Rady Powiatu w Pultusku 

w sprawie wydania opinii o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej w budzecie powiatu na 

rok 2019. 

§ 2.  

Zobowiqzuje sic Dyrektora Wydzialu Obslugi Rady i Zarzadu do przekazania wniosku do 

Komisji BudZetu i Finans6w Rady Powiatu w Pultusku. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 
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Sic,AR)3NIK POWIATU 

mgrRenata Krzyte ska 

Podpisy czionkow Zarz Powiatu: 

1) Jan Zalewski 

2) Beata JO±vviak 	 

3) Halina Banach 

4) Emilia Gqsecka 	 

5) Zbigniew KsicZyk 	 



Wniosek Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 

w sprawie zlotenia wniosku o wydanie opinii o zmianie przeznaczenia rezerwy 

celowej w budtecie powiatu na rok 2019 

Zgodnie z art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, komisja wlakiwa do 

spraw budZetu organu stanowi4cego jednostki samorzqdu terytorialnego opiniuje 

zmiang przeznaczenia rezerwy celowej. W zwiqzku z tym Zarzqd Powiatu w Pultusku 

zwraca sic do Komisji Budzetu i Finans6w Rady Powiatu w Pultusku z wnioskiem 

o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zabezpieczonej 

w budZecie powiatu na rok 2019 na zadania z zakresu pomocy spolecznej na 

wynagrodzenia nauczycieli. 

Reforma 0§wiaty oraz wzrost pensji (od stycznia i od wrzenia 2019 r.) 

nauczycieli zatrudnionych w placOwkach o§wiatowych na terenie Powiatu Pultuskiego 

bez przekazania wystarczajqcych na to zadania §rodkOw finansowych z budzetu 

panstwa, powoduje konieczno§e sfinansowanie tych zadth przez powiat we wlasnym 

zakresie. 

W sytuacji, gdy zaplanowana w budzecie Powiatu Pultuskiego rezerwa 

o§wiatowa okazala sic niewystarczajqcq, aby pokrye wszystkie potrzeby placowek 

ogwiatowych, zasadnym jest wykorzystanie §rodkOw z innej czcgci rezerwy celowej. 

Wobec powyZszego wnosze o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego 

wniosku. 


	Page 1
	Page 2

