
Uchwala Nr 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia  5-  C2V/WC42- 	/9( 

w sprawie zmian uchwaly budtetowej Powiatu Pui'tuskiego na rok 2019 

Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §11 ust. 1 pkt 4 uchwaly bud2etowej Powiatu 

• Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§ 1. 

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

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwote 14 427,00 zl. 

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

81 562 203,85 zl, 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 76 040 509,85 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 5 521 694,00 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w budzetu powiatu pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 43 233,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 28 806,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw bieZqcych: 

1) zwicksza sic wydatki bieZqce o kwote 43 233,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bieZ4ce o kwoty 28 806,60 A. 



3. Plan wydatkow buaetu powiatu pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: 

89 395 272,85 zl, 

w tym: 

1) wydatki bie4ce w kwocie: 71 432 834,85 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 17 962 438,00 zl. 

§ 3- 

Okregla sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadati z zakresu administracji rz4dowej 

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

uchwaly. 

§ 4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starogcie Pultuskiemu. 

§ 5.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

Podpisy czlonkow Zarzqdtf 

1) Jan Zalewski 	 

2) Beata JoZwiak 

3) Halina Banach 	 

4) Emilia Gqsecka 

5) Zbigniew Ksie2yk 

•wiatu: 
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