
Uchwala Nr ...6.L-,3,/FX./..q.... 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia .R A2agaja- WO( 

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, ze zm.) 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 nastcpuje: 

§ 1- 

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

zgodnie z zal4cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwote 273 564,00 A 

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

87 092 102,25 zi, 

w tym: 

• 
1) dochody bieZqce w kwocie: 78 314 656,25 zI, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 8 777 446,00 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 kwote 275 164,00 zI, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 1 600,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bieZqcych: 

1) zwicksza sic wydatki bieZqce o kwote 275 164,00 A, 

2) zmniejsza sic wydatki bickace o kwote 1 600,00 zi. 



3. Plan wydatkOw budZetu powiatu pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: 

95 151 423,25 zi, 

w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 73 538 237,25 zi, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 21 613 186,00 A. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w lqcznej kwocie 1 600 zi z przeznaczeniem na 

stypendia za osiqgniccie wysokich wynikow sportowych dla uczniow ze szkol 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pultuski. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1 793 262 A. 

§ 4. 

OkreMa sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej 

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

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 6. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

S 
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Podpisy czlonkow Zar du Powiatu: 

1) Jan Zalewski 

2) Beata J(Vwiak 	........... 

3) Halina Banach 	  

4) Emilia Gqsecka 	(`-' 	 

5) Zbigniew KsicZyk 	-C  

DYREK TOR 
WYDZIALU FINANSOW 

GlOwny Ksiggowy S stwa Powiatowego 

Dorota alinowska 
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