
Uchwala Nr VI/48/2019 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

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. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorzqdzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 235, 

• 
art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochod6w bud2etu powiatu pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budZetu powiatu o kwotc 1 241 607,00 z1, 

2) zmniejsza sic dochody bud2etu powiatu o kwotc 925 251,00 zl. 

2. Plan dochod6w budZetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi 

82 018 563,35 zl, 

w tym: 

1) dochody bie4ce w kwocie 75 551 773,35 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie 6 466 790,00 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 2 482 610,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budZetu powiatu o kwotc 2 166 254,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bie2qcych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2qce o kwotc 1 256 803,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bie24ce o kwotc 82 150,00 zl. 
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3. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w majqtkowych: 

1) zwicksza sic wydatki majqtkowe o kwotc 1 225 807,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki majqtkowe o kwote 2 084 104,00 zl. 

4. Plan wydatk6w budZetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi 

89 851 632,35 zl, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie 71 133 383,35 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie 18 718 249,00 zl. 

§ 3. 

1. Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rz4dowej 

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

uchwaly. 

2. Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacj4 zadail realizowanych w drodze umOw 

lub porozumieri micdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 

do niniej szej uchwaly. 

§ 4. 

1. Wprowadza sic zmiany w wydatkach budzetu powiatu pultuskiego na zadania 

inwestycyjne na 2019 rok nieobjete wieloletniq prognozq finansowq. 

2. Wydatki budZetu powiatu pultuskiego na zadania inwestycyjne nieobjete wieloletni4 

lb prognozq finansowq po zmianach okrala zalqcznik nr 5 do niniej szej uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzgdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 6. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia, obowiqzuje w roku budzeto 	019 

i podlega ogloszeniu. 
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