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Uchwala Nr 	 C90/01  

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia  7  ce2.-5062-  &iSh 

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

Nr )00CH/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017 r 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Zarz4d Powiatu w Pultusku uchwala co nastepuje: 

§ 1. 

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

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budZetu powiatu o kwotc 345 146 zl, 

2. Plan dochod6w budketu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 81 278 150 zl, 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 72 821 121 zl, 

2) dochody maj4tkowe w kwocie: 8 457 029 zl. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bud2etu powiatu pultuskiego na 2018 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budtetu powiatu o kwotc 345 146 zl, 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw bie2qcych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2qce o kwotc 345 146 zi, 

3. Plan wydatkow budZetu powiatu pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: 91 333 916 zi, 

w tym: 



Podpisy czlonkow Zjj gdu P 

1) Jan Zalewski . 

tutu: 

2) Beata JOivviak 	 

3) Halina Banach 	 

4) Malgorzata Kozlowska C  

5) Krzysztof Pielikos 
t, 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 67 187 001 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 24 146 915 A. 

§ 3.  

Okregla sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadali z zakresu administracji rzqdowej 

i innych zadali zleconych odrcbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic StaroScie Pultuskiemu. 

§ 5.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 
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