
Uchwala Nr 	 °75-5/4)A9  

Zarzgdu Powiatu w Pultusku 
7r677c-c2-  1,01.0r. z dnia 

w sprawie zmian uchwaly bud±etowej Powiatu Puituskiego 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 

bud2etowej 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 budZetu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie;4 zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody bud4etu powiatu o kwotc 495 585,00 zl. 

2. Plan dochodow bud2etu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

83 716.742,00 zl, 

w tym: 

1) dochody bie4qce w kwocie: 83 215 742,00 zl, 

• 2) dochody majqtkowe w kwocie: 501 000,00 A. 

§ 2. 

1. Wprgwadza sic zmiany w planie wydatk6w bud4etu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie-4 zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki bud4etu powiatu o kwote 690 654,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bud4etu powiatu o kwote 195 069,00 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bie4cych: 

1) zwicksza sic wydatki bie4qce o kwote 690 654,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwote 195 069,00 zl. 



3. Plan wydatkOw budZetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

85 996 742,00 zl, 

w tynn. 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 77 534 563,00 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 8 462 179,00 zl. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w l4cznej kwocie 32 400 zl z przeznaczeniem na 

stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz za osiqgniecie wysokich wynik6w sportowych dla 

uczniow ze szkol prowadzonych przez Powiat Pultuski. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 2 930 452 zl. 

§ 4. 

Okregla sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadali z zakresu administracji rzqdowej 

i innych ,zadari zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniej szej 

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 6. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

Podpisy czlonkow Z4 rdu Powiatu: 

1) Jan Zalewski 

2) Beata .162wiak 

3) Halina Banach 

4) Emilia G4secka 

blac2/-0,9e/vii2. 	haenceoS 

5) Zbigniew KsieZyk 
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