
Uchwala Nr 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 0e2e.t2Ca. fiaoCt, 

w sprawie zmian uchwaly bud±etowej Powiatu Pui'tuskiego na rok 2018 

Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017 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.) Zarz4d Powiatu w Pultusku 

uchwala, co nastcpuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochod6w budZetu powiatu pultuskiego na 2018 r. zgodnie 

z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budZetu powiatu o kwotc 497 310 zl. 

2. Plan dochodow budZetu powiatu pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: 86 627 801 zl, 

w tym: 

1) dochody bie4ce w kwocie: 73 367 996 zl, 

• 2) dochody mahtkowe w kwocie: 13 259 805 zl. 

§ 2. 

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

z zal4cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 500 710 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budZetu powiatu o kwotc 3 400 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bieZqcych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2qce powiatu o kwotc 500 710 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bieZqce powiatu o kwotc 3 400 zl. 
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3. Plan wydatkow buftetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 99 092 575 zi, 

w tym: 

1) wydatki bieZace w kwocie: 67 448 005 

2) wydatki maj4tkowe w kwocie: 31 644 570 A. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w kwocie 272 917 zi z przeznaczeniem na zadania 

z zakresu pomocy spolecznej — wydatki bie2qce Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1 616 503 A. 

§ 4. 

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

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

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 6. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 

Podpisy czlonkow Z 	iatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Jo2wiak 	  

3. Halina Banach 

4. Malgorzata Kozlowska  - 

5. Krzysztof Pielikos 	  
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