
Uchwala Nr  0,9617  

Zarmdu Powiatu w Puitusku 

z dnia 	kki;e7snia:...0X.a2/0.4'  

w sprawie zmian uchwaly bucketowej Powiatu Pu?tuskiego na rok 2020 

Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Puitusku 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 rozwiqzaniach zwi4zanych 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 

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 nastcpuje: 

§ 1- 

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

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) .4wicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 283 246,00 zl, 

2) zmniejsza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 517 141,00 zl. 

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

85 401 183,00 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 84 900 183,00 zl, 

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

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w budzetu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zalq.cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 419 288,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 653 183,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bie2acych: 

4" 
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1) zwicksza sic wydatki bie4ce o kwote 419 288,00 A, 

2) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwote 653 183,00 zl. 

3. Plan wydatkOw bud2etu Powiatu Pul-tuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

89 924 967,00 zl, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 79 592 996,00 zl, 

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

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w lqcznej kwocie 12 852 zi z przeznaczeniem na 

zarzqdzatiie kryzysowe — zabezpieczenie niezbednych §rodkow do zwalczania pandemii 

0 koronAwirusa SARS — CoV 2. 

2. Rezeyv,va celowa po zmianie wynosi 2 834 000 zl. 

§ 4. 

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

i innyOrizadan zleconych odrcbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwq1y,.,1  

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 6. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjccia. 
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