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Uchwala Nr  Ati57 -2(-)/ 3  

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia  31 /deco o(-2/18  

w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018 r 

Na podstawie 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 dochodow budzetu powiatu pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 8 691,00 zl, 

2) zmniejsza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 5,00 zl. 

2. Plan dochod6w budzetu powiatu pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi 

83 843 451,85 zl, 

• w tym: 

1) dochody bieZqce w kwocie 77 077 236,85 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 zal4cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 44 315,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 35 629,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bie2qcych: 

1) zwicksza sic wydatki bie4ce o kwoty 44 315,00 zl, 
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2) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwotc 35 629,00 zl. 

3. Plan wydatkow bud2etu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi 

91 676 520,85 zl, 

w tym: 

1) wydatki bietqce w kwocie 72 257 276,85 zl, 

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

§ 3.  

Okregla sic dochody i wydatki zwivane z realizacjg zadan z zakresu administracji rzgdowej 

i innych zadali zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zal4cznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 5.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

Podpisy czlonkow Zar % Powiatu: 

1) Jan Zalewski 	  

2) Beata .162wiak 	edein(e (04) 

3) Halina Banach 

4) Emilia Ggsecka 	(64evc/96.0___  

5) Zbigniew Ksie2yk 
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