
Uchwala Nr 	cei°/0  

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 

w sprawie zmian uchwaly bud±etowej 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

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

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochodOw bud2etu Powiatu Pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zmniejsza sic dochody bud2etu powiatu o kwotc 4 960,00 zl. 

2. Plan dochod6w bud2etu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogalem wynosi: 

90 642 232,75 zl, 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 81 954 438,75 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 8 687 794,00 zl. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w budtetu Powiatu Pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zmniejsza sic wydatki bud2etu powiatu o kwotc 4 960,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bie24cych: 

1) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwotc 4 960,00 zl. 

• 



Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

Podpisy czlonkow Z 

1) Jan Zalewski . 

2) Beata J&vviak 

3) Halina Banach 

4) Emilia G4secka 

gdu Powiatu: 

• a 

3. Plan wydatk6w buclZetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

99 401 553,75 zl, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 78 017 783,75 zi, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 21 383 770,00 zl. 

§ 3.  

Okrala sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadati z zakresu administracji rzqdowej 

i innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami, zgodnie z zal4cznikiem nr 3 do niniej szej 

uchwaly. 

§ 4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 5.  

5) Zbigniew Ksic2yk 	  
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EKTOR 
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