
Uchwala Nr 565  .c2D113  

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 60 	va 204,Eq • 

w sprawie zmian w uchwale budtetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

Nr _Val-VI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017 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, poz. 2077 t.j.) oraz §11 ust. 1 pkt 4 uchwaly 

budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 20 grudnia 2017 r. Zarzad Powiatu w Pultusku uchwala, co nastypuje: 

§ 1- 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bud2etu powiatu pultuskiego na 2018 r. zgodnie 

z zalqcznikiem do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budZetu powiatu o kwotc 4 000 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 4 000 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw biezqcych: 

• 
1) zwicksza sic wydatki bie4ce powiatu o kwoty 4 000 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bie4ce powiatu o kwote 4 000 zl. 

3. Plan wydatkow bud2etu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 87 549 868 zl, 

w tym: 

1) wydatki bieZace w kwocie: 65 294 001 zl, 

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

§ 2. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w lacznej kwocie 489 221 zl przeznaczeniem na 

zadania ogwiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkolach 

ponadgimnazjalnych i placowkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieZace, 



w tym regulacje wynagrodzen nauczycieli poszczegolnych stopni awansu zawodowego oraz 

na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkol i placOwek ogwiatowych 

prowadzonych przez powiat pultuski. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1 905 420 zl. 

§ 3. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

S 	 §4. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

Podpisy czionkow rzadu Powiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata JO2wiak 

3. Halina Banach 

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Pienkos 	 
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