
Uchwala Nr 	 

Zarzgdu Powiatu w Pultusku 

	

z dnia Al..e1ACICI-- 	2018 r. 

w sprawie zmian uchwaly bud±etowej Powiatu Pultuskiego 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) Zarzqd 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) zwieksza sic dochody bud2etu powiatu o kwote 99 462 zl. 

2. Plan dochodOw budZetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 86 727 263 zl, 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 73 467 458 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 13 259 805 zl. 

I 
	

§ 2. 

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

z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwieksza sic wydatki budZetu powiatu o kwotc 99 462 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bieZqcych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2qce powiatu o kvvote 99 462 zl. 

3. Plan wydatkow bud2etu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 99 192 037 zl, 

w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 67 547 467 zl, 

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



, 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w l4cznej kwocie 5 500 zi na zadania o§wiaty 

i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkolach ponadgimnazjalnych 

i placOwkach wychowawczych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli ze szkOl i placOwek o§Wiatowych prowadzonych przez powiat pultuski. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1 611 003 zl. 

§ 4. 

Okregla sic dochody i wydatki zwigzane z realizacj4 zadan z zakresu administracji rzgdowej 

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

I 

uchwaly. 

§ 5. 
Wykonanie uchwaly powierza sic StaroScie Pultuskiemu. 

§ 6. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjccia. 

Podpisy czionkow 

I 
	

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 	 

3. Halina Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska ... 

5. Krzysztof Piefikos 	 

du Powiatu: 
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