
Uchwala Nr 07;4205 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia.0.7degatta .020/9( 

w sprawie zmian uchwaly budZetowej 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 

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 nastepuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochodow budzetu Powiatu Pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 472 855,00 zl. 

2. Plan dochodow budzetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

• 87 792 776,25 zl, 

w tym: 

1) dochody bieZqce w kwocie: 79 015 330,25 zl, 

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 588 515,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 115 660,00 A. 



2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bieZqcych: 

1) zwieksza sic wydatki bieZqce o kwotc 588 515,00 zi, 

2) zmniejsza sic wydatki bieZace o kwotc 115 660,00 

3. Plan wydatkow budZetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

95 852 097,25 zi, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 74 238 911,25 

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

§ 3. 

• 1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w l4cznej kwocie 44 350 zi z przeznaczeniem na 

zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkolach 

ponadgimnazjalnych i placOwkach wychowawczych, w tym: 

a) stypendia za wybitne wyniki w nauce i osiqgniecia artystyczne dla uczni6w ze szkol 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pultuski — 39 200 zi, 

b) udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkOl i placovvek o§wiatowych 

prowadzonych przez Powiat Pultuski — 5 150 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 879 912 

§ 4.  • 
Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rz4dowej 

i innych zadari 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 podjecia. 

Podpisy czionkow Zar 	Powiatu: 

1) Jan Zalewski 	  

2) Beata JO2wiak .... 	  

3) Halina Banach 	(2(ADAji  

4) Emilia Ggsecka 	  

5) Zbigniew Ksie4k 	.5 	  
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DYREKTOR 
WYDZIALU FINANSOW 

Glowny Ksiegowy St ostwa Powiatowego 

ry Dorota alinowska 
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