
Uchwala Nr  4W)/9  
Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia  &7 Io(adak2  620/94 

w sprawie zmian uchwaly bucLetowej 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. Zarz4d Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§ 1. 

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

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwieksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 227 819,00 zl. 

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

87 319 921,25 A, 

w tym: 

• 1) dochody bie2qce w kwocie: 78 542 475,25 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 8 777 446,00 zl. 

§ 2. 

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

zgodnie z zal4cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 1 298 207,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bud2etu powiatu o kwotc 1 070 388,00 A. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bie2qcych: 

1) zvvicksza sic wydatki bie24ce o kwotc 1 298 207,00 zl, 

2) miniejsza sic wydatki bieZace o kwotc 1 070 388,00 zl. 



Podpisy czionkow Zarz Powiatu: 

1) Jan Zalewski   (0 

2) Beata Wwiak 

(itti 	 3) Halina Banach 	 

4) Emilia Gqsecka 

5) Zbigniew KsieZyk 

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

95 379 242,25 zi, 

w tym: 

1) wydatki bieZ4ce w kwocie: 73 766 056,25 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 21 613 186,00 z1. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w lqcznej kwocie 869 000 zi z przeznaczeniem na 

zadania oSwiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkolach 

ponadgimnazjalnych i placowkach vvychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieZqce, 

w tym regulacjc wynagrodzen nauczycieli poszczegOlnych stopni awansu zawodowego. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 924 262 A. 

§ 4. 

OkreOa sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadati z zakresu administracji rzqdowej 

i innych zada6 zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 6. 

• Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 

*ago/07-0; 

DYREKTOR 
WYDZIALIJ ANSOW 

GlOwny Ksicgowy St F a Powiatowego 

Doro alinowska 
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