
Uchwala Nr 571A  °WO  
Zarzpdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	tan(A-0,-WO'  • 

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

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

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

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.) 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 wydatk6w budzetu powiatu pultuskiego na 2017 r. zgodnie 

z zalqcznikiem do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 2 988 zi, 

• 2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 2 988 A. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw bieZqcych: 

1) zwicksza sic wydatki bieZqce powiatu o kwote 2 988 zi, 

2) zmniejsza sic wydatki bieZqce powiatu o kwote 2 988 A. 

3. Plan wydatkow budzetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 77 770 008 zi, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 64 342 605 zi, 

2) wydatki maj4tkowe w kwocie: 13 427 403 A. 
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§ 2. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w lgcznej wysokoki 436 359 z przeznaczeniem na: 

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

ponadgimnazjalnych i placowkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki 

bieZ4ce, w tym regulacje wynagrodzen nauczycieli poszczegOlnych stopni awansu 

zawodowego w wysokoki 427 059 A, 

2) udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkOl i placOwek o§wiatowych 

prowadzonych przez powiat pultuski w kwocie 9 300 

2. Rezerwa celowa po zmianie 154 974 

§ 3.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starogcie Pultuskiemu. 

§ 4.  

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjccia. 

• 

	

Podpisy czionkow 	du P 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Jadwiak 

3. Halina Banach 

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Piefikos 	 

iatu: 
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