
Uchwala Nr XLIV/262/2018 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 26 paidziernika 2018 r. 

w sprawie zmian uchwaly bucketowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

Nr ,VOCVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017 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. 223, art. 235, art. 236 i 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 budZetu powiatu pultuskiego na 2018 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwieksza sic dochody bud2etu powiatu o kwotc 713 267,00 zl, 

2) zmniejsza sic dochody bud2etu powiatu o kwote 337 545,00 

• 2. Plan dochodOw bud2etu powiatu pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: 

87 093 457,25 zl, 

w tym: 

1) dochody bieZqce w kwocie: 74 260 022,25 zl, 

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

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw budZetu powiatu pultuskiego na 2018 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 3 179 015,00 zl. 

2) zmniejsza sic wydatki budZetu powiatu o kwote 2 803 293,00 zl. 
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2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw bie24cych: 

1) zwieksza sic wydatki bie24ce o kwote 3 177 585,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bie4ce o kwote 1 254 465,00 zl. 

3. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw majqtkowych: 

1) zwicksza sic wydatki majqtkowe o kwote 1 430 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki majqtkowe o kwote 1 548 828 zl. 

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

101 334 115,25 zl, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 70 038 493,25 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 31 295 622,00 zl. • 
§ 3- 

1. Okregla sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji 

rzqdowej i innych zadali zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do 

niniejszej uchwaly. 

2. Okregla sic dochody i wydatki zvviqzane z realizacjq zadan realizowanych w drodze 

umow lub porozumien miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie 

z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 

• § 4. 

Dokonuje sic zmian w planie dotacji podmiotowych w 2018 r. zgodnie z zalqcznikiem nr 5 

do niniejszej uchwaly. 

§ 5. 

Dokonuje sic zmian w planie dochod6w rachunku dochodow oraz wydatkow nirni 

finansowanych zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 



§ 6. 

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

inwestycyjne na 2018 rok nieobjete wieloletniq prognozq finansowq. 

2. Wydatki budzetu powiatu pultuskiego na zadania inwestycyjne nieobjete wieloletniq 

prognozq finansowq po zmianach okre§la zalqcznik nr 7 do niniejszej uchwaly. 

§ 7. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzadowi Powiatu w Pultusku. 

• 	 § 8. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, obowiazuje w roku budZetowym 2018 

i podlega ogloszeniu. 
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