
Uchwala Nr . c??,./c/seay 
Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia.1.442/./l& (Z/91. 

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 

• 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 bud2etu powiatu o kwotc 771 877,00 zl, 

2) zmniejsza sic dochody bucl2etu powiatu o kwotc 1 240,00 zl. 

• 2. Plan dochodow budtetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

90 327 929,75 zl, 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 81 500 783,75 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 8 827 146,00 zl. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w budZetu Powiatu Pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwiyksza sic wydatki budzetu powiatu o kwoty 1 483 127,00 
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• 

2) zmniejsza sic wydatki budZetu powiatu o kwote 712 490,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw bie2qcych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2qce o kwote 1 483 127,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwote 712 490,00 

3. Plan wydatk6w budZetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

99 087 250,75 zl, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 77 559 284,75 zl, 

2) wydatki maj4tkowe w kwocie: 21 527 966,00 zl. 

• 	§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w lqcznej kwocie 426 570 zl z przeznaczeniem na: 

a) zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 

w szkolach ponadgimnazjalnych i placOwkach wychowawczych z przeznaczeniem na 

wydatki bieZqce, w tym regulacje wynagrodzen nauczycieli poszczegolnych stopni 

awansu zawodowego — 180 570 zl, 

b) zadania z zakresu pomocy spolecznej — wydatki bieZqce domow pomocy spolecznej 

oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie — 246 000 zl. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 153 342 zl. 

§ 4.  

Okre§la sic dochody i wydatki zwi4zane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej 

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

uchwaly. 

§ 5.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 



Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

§ 6. 

du Powiatu: Podpisy czlonkow Za 

1) Jan Zalewski 

2) Beata JoZwiak 

3) Halina Banach 

4) Emilia Ggsecka 

5) Zbigniew KsieZyk 

,I,P0/243a 722-;  

• 

DYUKTOR 
WYDZIALU F NANSOW 

(lowit,/ Ki4ivpwy 	lw.11.1 POW iatowego 

Doro 	linowska 
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