
Uchwala Budietowa 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 , ze zm.) oraz art. 211, art. 212, 

art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 
• ust. 3 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 nastepuje: 

§ 1. 

Dochody w lqcznej kwocie: 81 394 701 zl, w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 74 021 169 zl, 

2) dochody maj4tkowe w kwocie: 7 373 532 zl, 

• 	- zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 

§ 2. 

Wydatki w lqcznej kwocie: 87 274 701 zl, w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 68 638 858 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 18 635 843 zl, 

- zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 



§ 3. 

1. Ro2nica micdzy dochodami a wydatkami bud2etu powiatu stanowi deficyt bud2etu 

w kwocie 5 880 000 zl, ktOry zostanie pokryty przychodami pochodzqcymi 

z emisji papierow wartokiowych w kwocie 5 880 000 zl. 

2. Przychody bud2etu w wysokoki 3 120 000 z1 (emisja papierOw wartokiowych) 

przeznacza sic na rozchody w wysokoki 3 120 000 z1 - splata wcze§niej zaciagnietych 

zobowiqzail z tytulu: 

a) kredytu w wysokoki 250 000 

b) poZyczki w wysokoki 60 000 

c) wykupu papierOw wartokiowych w wysokoki 2 810 000 zl. 
• 

3. Ustala sic przychody budzetu w wysokoki 9 000 000 zl, rozchody w wysokoSci 

3 120 000 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

§ 4. 

• 

Limity zobowiqzali z tytulu emisji papier6w wartokiovvych oraz kredytow i po2yczek 

zaciqganych na: 

a) sfinansowanie przejkiowego deficytu budzetu w kwocie 2 000 000 zl, 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 5 880 000 zl, 

c) sfinansowanie splaty wczegniej zaciqgnictych zobowiqzari z tytulu kredytOw 

i po2yczek oraz wykup papier6w wartokiowych w kwocie 3 120 000 A. 

§ 5. 

1. Rezerwe ogOlnq w wysokoki 100 000 zl. 

2. Rezerwy celowe w wysokoki 2 508 000 

w tym na: 

a) zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 

w szkolach ponadgimnazjalnych i placowkach wychowawczych 

z przeznaczeniem na wydatki bie4ce, w tym regulacje vvynagrodzeil nauczycieli 



poszczegOlnych stopni awansu zawodowego w wysokoSci 1 800 000 zl, 

b) zadania z zakresu pomocy spolecznej w wysokoki 600 000 zl, 

c) zarzqdzanie kryzysowe w wysokoki 108 000 zl. 

§ 6. 

1. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej 

i innych zleconych odrcbnymi ustawami, zgodnie z zal4cznikiem nr 4 

do niniejszej uchwaly. 

2. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan wykonywanych na mocy 

porozumien z organami administracji rz4dowej, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 

do niniejszej uchwaly. 

3. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadati realizowanych w drodze umow 

lub porozumieri micdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie 

z zal4cznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 

§ 7. 

1. Dotacje podmiotowe dla dzialajqcych na terenie powiatu niepublicznych szkol 

i placowek w wysokoki 925 351 zl - zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej 

uchwaly. 

2. Dotacje celowe dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansOw publicznych, 

zgodnie z zal4cznikiem nr 8 do niniejszej uchwaly. 

§ 8. 

Plan dochodow rachunku dochodOw oraz wydatkOw nimi finansowanych, zgodnie 

z zalacznikiem nr 9 do niniejszej uchwaly. 



§ 9.  

Wydatki bud2etu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjete 

Wieloletniq Prognozq Finansowq zgodnie z zalqcznikiem nr 10 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 10.  

Ustala sic plan dochodOw, ktore podlegajq przekazaniu do bud2etu patistwa, 

zwiqzanych z realizacjq zadaii z zakresu administracji rzqdowej, zgodnie 

z zalqcznikiem nr 11 do niniejszej uchwaly. 

§ 11.  

1. Upowa2nia sic Zarzqd Powiatu do: 

1) zaciqgania kredytow i po2yczek oraz emisji papierOw wartokiowych na pokrycie 

wystepujqcego w ciqgu roku przejkiowego deficytu bud2etu do wysokoki 

2 000 000 zl, 

2) emisji papier6w warto§ciowych na sfinansowanie planowanego deficytu bud2etu 

w kwocie 5 880 000 zl oraz na splatc wcze§niej zaciqgnictych zobowiqzail 

z tytulu kredytow i po2yczek oraz emisji papierow wartoSciowych w kwocie 

3 120 000 zl, 

3) przekazania uprawnien innym jednostkom bud2etowym powiatu do zaciqgania 

zobowiqzati z tytulu umOw, ktOrych realizacja w roku bud2etowym i w latach 

nastepnych jest niezbcdna do zapewnienia ciqgloki dzialania jednostki 

i z ktOrych wynikajqce platnoki wykraczajq poza rok bud2etowy do kwoty 

10 600 000 zl rocznie, 

4) dokonywania zmian w planie wydatk6w bud2etu powiatu w ramach dzialu na 

uposa2enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjqtkiem 

takich wydatkow okralonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

przedsicwziccia, 
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5) dokonywania zrnian w planie wydatk6w budzetu w ramach dzialu klasyfikacji 

bud2etowej, polegajqcych na przenoszeniu wydatkOw majqtkowych na wydatki 

bie2qce lub wydatkow bie2qcych na wydatki majqtkowe, jak rownie2 na 

przesunieciu §rodkow miedzy wydatkami majqtkowymi, z wyjqtkiem wydatkow 

bie2qcych i majatkowych ujctych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

przedsiewziecia. Powy2sze zmiany nie mogq prowadzie do wprowadzenia 

nowego zadania lub likwidacji zadania istniejqcego, 

6) do samodzielnego zaciqgania zobowiazati przekraczajqcych rok bud2etowy do 

lacznej kwoty 6 000 000 zl, z wyjqtkiem zobowiqzati w zakresie podejmowania 

inwestycji i remont6w, 

7) lokowania wolnych grodkOw bud2etowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach, 

8) przekazywania podleglym jednostkom bud2etovvym informacji niezbcdnych do 

opracowania planOw finansowych w pelnej szczegolowoki klasyfikacji 

bud2etowej. 

§ 12.  

Wykonanie Uchwaly powierza sic Zarzgclowi Powiatu. 

§ 13. 

Uchwala wchodzi w tycie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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