
Uchwala Nr  gigag  

Zarzjdu Powiatu w Pultusku 

z dnia  ogg 4throa 4024 

w sprawie zmian uchwaly bud±etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

Nr XLVVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017 r 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 4 uchwaly 

budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 20 grudnia 2017 r. Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochod6w budzetu powiatu pultuskiego na 2018 r. 

zgodnie z zal4cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 1 917 600,00 zl. 

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

89 441 156,25 z1 

w tym: 

1) dochody bie4ce w kwocie: 76 607 721,25 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 12 833 435,00 zl. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w budzetu powiatu pultuskiego na 2018 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 2 720 064,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 802 464M0 zl. 



2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw bie2qcych: 

1) zvviyksza sic wydatki bie4ce o kwoty 2 720 064,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwoty 802 464,00 zl. 

3. Plan wydatkOw bud2etu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

103 681 814,25 zl, 

w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 72 386 192,25 zl, 

2) wydatki maktkowe w kwocie: 31 295 622,00 zl. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w l4cznej kwocie 714 610 zl z przeznaczeniem na 

zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkolach 

ponadgimnazjalnych i placowkach wychowawczych, w tym regulacja wynagrodzen 

nauczycieli poszczegOlnych stopni awansu zawodowego. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 209 952 zl. 

§ 4. 

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

i innych zadati zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 



Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

§ 6. 

IPodpisy czlonkow Zar • , Powiatu: 
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1) Jan Zalewski 	 

2) Beata Wwiak 

3) Halina Banach 	ati(ja/A  

4) Emilia Goecka 	 

5) Zbigniew KsicZyk 	 

4 2c7izq dal/a; le 

. 	, 	A 	i1,11  

pcv,lai,owegi 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

