
Uchwala Nr XVIII/129/2020 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie zinian uchwaly bucLetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 

Nr X111/103/2019 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, 

art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 

• ze zrn.), Rada 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) zwicksza sic dochody budZetu powiatu o kwotc 1 550 121,00 

2) zmniejsza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 385 028,00 

2. Plan dochodow buftetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi 87 855 465,00 

zi, 

w tym: 

• 1) dochody bie2qce w kwocie 85 691 323,00 zi, 

2) dochody majqtkowe w kwocie 2 164 142,00 

§ 2. 

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

zgodnie z zal4cznikiern nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwieksza sic wydatki bud2etu powiatu o kwotc 1 457 198,00 zi, 

2) zmniejsza sic wydatki bud2etu powiatu o kwotc 292 105,00 zi. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bie2qcych: 

1) zwieksza sic wydatki bie4ce o kwotc 443 115,00 A, 

2) zmniejsza sic wydatki bie4ce o kwoty 255 422,00 

3. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow majqtkowych: 
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1) zwieksza sic wydatki majqtkowe o kwote 1 014 083,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki majqtkowe o kwote 36 683,00 A. 

4. Plan wydatkow budZetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi 92 379 248,00 

zi, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie 80 576 543,00 zl, 

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

§ 3. 

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

i innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami, zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

2. Okregla sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan realizowanych w drodze umow 

lub porozumien miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 

do niniejszej uchwaly. 

§ 4. 

Dokonuje sic zmian w planie dotacji podmiotowych dla dzialajqcych na terenie powiatu 

niepublicznych szkol i placowek, zgodnie z zatqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 

§ 5. 

• 1. Wprowadza sic zmiany w wydatkach budZetu Powiatu Pultuskiego na zadania 

inwestycyjne na 2020 role nieobjyte wieloletniq prognozq finansowq. 

2. Wydatki budzetu Powiatu Pultuskiego na zadania inwestycyjne nieobjete wieloletniq 

prognozq finansow po zmianach okre§la zal4cznik nr 6 do niniejszej uchwaly. 

§ 6. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Puttusku. 

§ 7. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjccia, obowi4zuje w roku budZetowym 2020 

i podlega ogloszeniu. 
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