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Uchwala Nr XIII/101/2019 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmian uchwaly bucLetowej 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 

410; art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pultusku uchwala, 

co nastcpuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochodow budzetu Powiatu Pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie ..z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zvvicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 466 479,00 zl, 

2) zmniejsza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 147 216,00 

2. Plarh dochodow budzetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi 

90 647 192,75 zi, 

w tym: 

1) dochody bieZqce w kwocie: 81 959 398,75 zi, 

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

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw budzetu Powiatu Pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie 4 zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zvvicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 1 053 643,00 zi, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwoty 734 380,00 A. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bie24cych: 

1) zwicksza sic wydatki bieZqce o kwotc 881 257,00 zi, 



2) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwote 417 798,00 zl. 

3. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow majqtkowych: 

1) zwieksza sic wydatki majqtkowe o kwotc 172 386,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki majqtkowe o kwote 316 582,00 zl. 

4. Plan wydatkow bud2etu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi 

99 406 513,75 zl, 

w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 78 022 743,75 zl, 

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

§ 3. 

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

rzqdowej i innych zleconych odrcbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 

do niniejszej uchwaly. 

2. Okre§la sic dochody i wydatki zwi4zane z realizacjq zadan wykonywanych na mocy 

porozumien z organami administracji rzqdowej, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do 

niniejszej uchwaly. 

§ 4. 

Dokonuje sic zmian w planie dochodow rachunku dochodow oraz wydatkow nimi 

finansowanych, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 

§ 5. 

Wprowadza sic zmiany w wydatkach bud2etu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok 

nieobjete Wieloletniq Prognoz4 Finansowq, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 6. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarz4dowi Powiatu w Pultusku. 



§ 7. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia, obowi4zuje w roku budZetowym 2019 

i podlega ogloszeniu. 
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