
2111- Uchwala Nr .-.1,..2  ... 

Zarmdu Powiatu w Pultusku 

z dnia AA 11) --(1 02011('- •  

w sprawie zmian uchwaly bud±etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2017 

Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 28 grudnia 2016 r 

S 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, ze zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 3 uchwaly 

budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 28 grudnia 2016 r. Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochodow budzetu powiatu pultuskiego na 2017 r. zgodnie 

40 z zalgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 17 603 A. 

2. Plan dochodow budzetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 75 102 172 zl, 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 66 661 229 A, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 8 440 943 zl. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow budzetu powiatu pultuskiego na 2017 r. zgodnie 



z zal4cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwieksza sic wydatki bud2etu powiatu o kwotc 106 643 zi, 

2) zmniejsza sic wydatki bud2etu powiatu o kwote 89 040 A. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw bie24cych: 

1) zwieksza sic wydatki bie4ce powiatu o kwotc 106 643 zi, 

2) zmniejsza sic wydatki bie24ce powiatu o kwote 89 040 A 

3. Plan wydatkow bud2etu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 75 783 429 A, 

w tym: 

1) wydatki bie24ce w kwocie: 63 001 463 A, 

2) wydatki maj4tkowe w kwocie: 12 781 966 A • 
§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy ogolnej w wysokoki 30 000 zi z przeznaczeniem na 

wydatki bie4ce dotycz4ce realizacji zadan z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

2. Rezerwa ogolna po zmianie 70 000 A. 

• § 4 . 

Okregla sic dochody i wydatki zwi4zane z realizacj4 zadali z zakresu administracji rz4dowej 

i innych zadari zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starogcie Pultuskiemu. 



)1) 

1-ustwa Pc,,wiatowego 

arpowicz 

Glom,  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

§ 6. 

Podpisy czionkow Zarzadu owiatu: 

1. Jan Zalewski 111A- °6C  

2. Beata JO2wiak 	  

3. Halina Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Pietlkos 	 

oirt. la,  a‘, A{0./4.4104 
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