
Uchwala Nr .. 4.7.4/12.0.40.. 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia  40  Atiatija 0/42404:.  

w sprawie zmian uchwaly bud±etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 

Nr X111/103/2019 Rady Powiatu w Puhusku z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a 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 rozwivaniach zwiqzanych 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 4 uchwaly 

bud2etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 30 grudnia 2019 r. Zarqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochodow bud2etu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zvvicksza sic dochody bud2etu powiatu o kwote 141 874,00 zl. 

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

85 635 078,00 z1, 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 85 134 078,00 zl, 

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

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw bud2etu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1), zwicksza sic wydatki bud2etu powiatu o kwote 145 700,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bud2etu powiatu o kwote 3 826,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bieZgeych: 
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1) :zwieksza sic wydatki bie2qce o kwote 145 700,00 zi, 

2) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwote 3 826,00 

3. Plan wydatk6w budzetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

90 158 862,00 zi, 

w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 79 826 891,00 zi, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 10 331 971,00 zi. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w lqcznej kwocie 3 600 zi z przeznaczeniem 

na zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - udzielenie 

• pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkol i placowek o§wiatowych prowadzonych przez 

Powiat Pultuski. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 2 846 852 zi. 

§ 4. 

Okregla sic dochody i wydatki zwi4zane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej 

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

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. • 
§ 6. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

Podpisy czionkOw Zarz 	Powiatu: 

1) Jan Zalewski 
AROSTA 

2) Beata Joiwiak 	 

3) Halina Banach 	CLM.XQ„i" 

4) Emilia Gqsecka 	  

5) Zbigniew KsieZyk  "fib 6  
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