
Uchwala Nr 5C3 .2018 

Zarzjdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	. 

w sprawie zmian uchwaly bud±etowej Powiatu Puhuskiego na rok 2018 

Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017 r. 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.) Zarzad Powiatu w Pultusku uchwala, co 

nastcpuj e: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochodOw budzetu powiatu pultuskiego na 2018 r. zgodnie 

z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwieksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 61 160 zl. 

2. Plan dochod6w budzetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 77 771 464 zi, 

w tym: 

1) dochody bieZace w kwocie: 71 275 707 zl, 

2) dochody majatkowe w kwocie: 6 495 757 zl. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw budzetu powiatu pultuskiego na 2018 r. zgodnie 

z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zvvicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 62 449 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 1 289 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bie24cych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2ace powiatu o kwoty 62 449 A, 
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2) zmniejsza sic wydatki bie2qce powiatu o kwotc 1 289 A. 

3. Plan wydatkow budZetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 87 549 868 zi, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 65 294 001 zi, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 22 255 867 zl. 

§ 3.  

Okre§la sic dochody i wydatki zwi4zane z realizacjq zadari z zakresu administracji rz4dowej 

i innych zadan zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starogcie Pultuskiemu. 

§ 5.  

• 

• 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 

Podpisy czionko 

• 

1. Jan Zalewski 

2. Beata JoZvviak 	12/49‘ec-fx..2 --tedcp 

3. Halina Banach 

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Piefikos 
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