
Uchwala Nr ..5-dic40/9  
Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia .162 ./.1241:6g...C.e08%.-  

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 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 4 uchwaly 

budzetowej 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 nastcpuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochod6w budzetu powiatu pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zal4cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwieksza sic dochody budzetu powiatu o kwoty 50 898 zl, 

2) zmniejsza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 181 000 zl. 

2. Plan dochod6w budzetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

80 881 652 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 73 508 120 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 7 373 532 A. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow budzetu powiatu pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 233 888 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 363 990 zl. 



2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw bie2qcych: 

1) zwieksza sic wydatki bie2qce o kwotc 233 888 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwote 363 990 A. 

3. Plan wydatkOw budZetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

88 714 721 zl, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 69 138 175 zl, 

2) wydatki majatkowe w kwocie: 19 576 546 zl. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w 1qcznej kwocie 67 288 zl z przeznaczeniem na: 

a) stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz za osiqgniecie wysokich wynikow 

sportowych dla uczniow ze szkol ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 

pultuski w kwocie 30 400 zl, 

b) zadania z zakresu pomocy spolecznej — wydatki bie2qce Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pultusku w kwocie 36 888 A. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 2 440 712 zl. 

§ 4. 

Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadati z zakresu administracji rzqdowej 

i innych zadati zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zaltcznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 



Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjccia. 

§ 6. 

Podpisy czlonkow Zarzq Ps w u: 

1) Jan Zalewski ........ 

2) Beata JoZwiak 

3) Halina Banach 	 

4) Emilia G4secka 	  

5) Zbigniew KsicZyk 	  

.+902,0o/efra 
Oraxiicy,,s/cca- 

p.o. DYREKTORA 
WYDZIALU FINANSOW 

Criewnego Ksicsow- 	• twa Powiatowego 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

