
Uchwala Nr XVI/117/2020 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 30 marca 2020 r. 

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

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 223, 

art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 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 bud2etu powiatu o kwotc 1 550 214,00 zl, 

2) zmniejsza sic dochody bud2etu powiatu o kwote 273 926,00 zl. 

2. Plan dochodow bud2etu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi 

84 993 030,00 zl, 

w tym: 

• 1) dochody bie2qce w kwocie 84 492 030,00 zl, 

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

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bud2etu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki bud2etu powiatu o kwotc 4 856 857,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bud2etu powiatu o kwote 1 336 785,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bie2qcych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2qce o kwote 1 920 919,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bieZqee o kwote 221 639,00 zl. 

3. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w majqtkowych: 



1) zwicksza sic wydatki majqtkowe o kwotc 2 935 938,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki majqtkowe o kwotc 1 115 146,00 zi. 

4. Plan wydatk6w bud2etu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi 

89 516 814,00 zl, 

w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie 79 233 843,00 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie 10 282 971,00 zl. 

§ 3. 

1. Ro2nica miedzy dochodami a wydatkami bud2etu powiatu stanowi deficyt bud2etu 

w kwocie 4 523 784 zl, ktory zostanie pokryty przychodami pochodzqcymi z emisji papier6w 

wartokiowych w kwocie 2 280 000 zl oraz przychodami z niewykorzystanych §rodkow 

• pienie2nych na rachunku bie2qcym bud2etu wynikajqcych z rozliczenia dochod6w 

i wydatkow nimi finansowanych zwiqzanych ze szczegolnymi zasadami wykonywania 

bud2etu okrelonymi w odrcbnych ustawach oraz wynikaj4cych z rozliczenia §rodkOw 

okr8lonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania 

finansowego z udzialem tych §rodkow w wysokoki 2 243 784 zl. 

2. Przychody bud2etu w wysokoki 3 720 000 zl (emisja papier6w wartokiowych) 

przeznacza sic na rozchody w wysokoki 3 720 000 z1 - splata wcze§niej zaciqgnictych 

zobowiqzari z tytulu: 

a) kredytow w wysokoki 250 000 zl, 

b) po2yczek w wysokoki 60 000 zl, 

c) wykupu papierow wartokiowych w wysokoki 3 410 000 zl. 

3. Ustala sic przychody bud2etu w wysokoki 8 243 784 zl, rozchody w wysokoki 

3 720 000 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

§ 4. 

1. Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej 

i innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwaly. 

2. Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadari realizowanych w drodze umOw 

lub porozumien miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 

do niniejszej uchwaly. 



• 

§ 5. 

Dokonuje sic zmian w planie dochodow rachunku dochodow oraz wydatkow nimi 

finansowanych, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 

§ 6. 

1. Wprowadza sic zmiany w wydatkach bud2etu Powiatu Pultuskiego na zadania 

inwestycyjne na 2020 rok nieobjete wieloletniq prognozq finansowq. 

2. Wydatki bud2etu Powiatu Pultuskiego na zadania inwestycyjne nieobjete wieloletniq 

prognozq finansowq po zmianach okrega zalqcznik nr 7 do niniejszej uchwaly. 

§ 7. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 8. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjccia, obowiqzuje w roku bud2etowym 2020 

i podlega ogloszeniu. 

EVIODNICZil.CY RAU 

mgr inz. Tadeus 
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