
Uchwala Nr 
	

W,049 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 dagr• 

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. 222 ust. 4, 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 budzetowej 

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 nastepuje: 

§ 1. 

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

zgodnie z zal4cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 109 826,40 zl. 

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

83 953 278,25 zl, 

w tym: 

1) dochody bieZqce w kwocie: 77 187 063,25 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 6 766 215,00 zl. 

§ 2. 

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

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 162 153,40 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 52 327,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bieZqcych: 

1) zwicksza sic wydatki bieZqce o kwotc 162 153,40 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bieZqce o kwotc 52 327,00 zl. 



L6,c7iqd21:f 7̀/KgP 4(2S2a.44C- MYREKTOR 
WYDZIALU FINANSOW 

Glowny Ksiegowy St 	a Powiatowego 

1) Jan Zalewski 	 

2) Beata Wwiak 

3) Halina Banach 	 QA14 

4) Emilia Gqsecka 

5) Zbigniew KsicZyk 	  

3. Plan wydatk6w bud2etu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

91 786 347,25 z1, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 72 367 103,25 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 19 419 244,00 zl. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w lqcznej kwocie 7 000 zl z przeznaczeniem na 

zadania z zakresu pomocy spolecznej — wydatki bieZqce Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pultusku. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 2 423 862 zl. 

§ 4. 

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

i innych zadali zleconych odrcbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniej szej 

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Staro§cie Pultuskiemu. 

§ 6. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjccia. 

Podpisy czionkow Zarzq' Powiatu: 

Dorota alinowska 
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