
Uchwala Nr  ,-3087(  

Zarz4du Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 .. 	q. 

w sprawie zmian uchwaly budZetowej 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 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, 
11 przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorOb zakainych oraz wywolanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 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 bud2etu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwieksza sic dochody budZetu powiatu o kwote 628 962,00 

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

88 484 427,00 zl, 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 86 320 285,00 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 2 164 142,00 zl. 

§ 2. 

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

zgodnie z zal4cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budZetu powiatu o kwote 654 889,00 zl, 



2) zmniejsza sic wydatki bud2etu powiatu o kwote 25 927,00 A. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bie2gcych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2qce o kwote 654 889,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwotc 25 927,00 zl. 

3. Plan wydatk6w bud2etu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

93 008 210,00 z1, 

w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 81 205 505,00 z1, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 11 802 705,00 zl. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w 14cznej kwocie 11 900 zl z przeznaczeniem na 

zadania (Awiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkolach 

i placowkach wychowawczych, w tym: 

a) udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkol i placowek o§wiatowych 

prowadzonych przez Powiat Pultuski — 6 900 zl, 

b) wydatki bie2qce Liceum Ogolnoksztalcvego im. P. Skargi w Pultusku — 5 000 A. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 2 693 504 zl. 

S 

§ 4. 

Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane 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. 



Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

§ 6. 

Podpisy czionkow Z adu Powiatu: 

1) Jan Zalewski 

2) Beata Jo2wiak 	 

3) Halina Banach 	 

4) Emilia Ggsecka 

5) Zbigniew Ksie2yk 	 

,3,0r2q0/2/1a. 	aVve,),S/4-62- 

DY REKTOR 
WYDZIALU FINANSOW 

ksicgowy S ►stwa Powiatowego 

Kann() sk' 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

