
Uchwala Nr  423/6040  

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 

w sprawie zmian uchwaty bucketowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 

Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 rozwi4zaniach zwi4zanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 

• i zwalczaniem COVID-19, innych chorea) 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 XII1/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 

2019 r. Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochod6w budZetu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budZetu powiatu o kwote 210 734,00 zl. 

2. Plan dochodow budzetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: • 88 944 989,00 zl, 

w tym: 

1) dochody bie24ce w kwocie: 86 780 847,00 zl, 

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

§ 2. 

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

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki bucaetu powiatu o kwotc 210 734,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bie24cych: 

1) zwicksza sic wydatki bie24ce o kwote 210 734,00 zl. 
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3. Plan wydatk6w bucl2etu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

93 468 772,00 zl, 

w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 81 666 067,00 zl, 

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

§ 3.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 4.  

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjccia. 

Podpisy czionkow Zarzgtki Powiatu: 

1) Jan Zalewski 	 

2) Beata J&wiak 

3) Halina Banach 	 

4) Emilia Ggsecka 

5) Zbigniew Ksie2yk 	i74 
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