
Uchwa la Nr  4-e,%?0,1  
Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 ce019r: 

w sprawie zmian uchwaly budtetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018 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) oraz §11 ust. 1 pkt 4 uchwaly budZetowej 

Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 

2018 r. Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochod6w budzetu powiatu pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwoty 58 710,00 zl. 

2. Plan dochodow budzetu powiatu pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: 

83 834 765,85 zl, 

w tym: 

• 1) dochody bieZqce w kwocie: 77 068 550,85 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 6 766 215,00 zl. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w budzetu powiatu pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zaklcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 100 460,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 41 750,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bieZqcych: 

1) zwicksza sic wydatki bieZqce o kwotc 100 460,00 

2) zmniejsza sic wydatki biezqce o kwotc 41 750,00 zl. 



3. Plan wydatkow budZetu powiatu pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: 

91 667 834,85 zl, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 72 248 590,85 zl, 

2) wydatki maj4tkowe w kwocie: 19 419 244,00 zl. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy ogolnej w kwocie 34 000 zl z przeznaczeniem na wydatki 

bie2qce Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pultusku. 

2. Rezerwa ogolna po zmianie wynosi 66 000 zl. 

§ 4. 

Okregla 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 Starogcie Pultuskiemu. 

§ 6. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

*aeqof ira ; 

SKARBNIK POWIATU 
(7t.L.taba,  

mgr Renata Krzytewska 

Podpisy czionkow Zar u Powiatu: 

1) Jan Zalewski 

2) Beata Wwiak L.4  

3) Halina Banach 	 

4) Emilia Gqsecka 

5) Zbigniew KsicZyk 	  
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