
Uchwala Nr 

Zarzjdu Powiatu w Pultusku 

z dnia.,5/e..t7.;ia;a..c.t?(.kf.cfc 

w sprawie zmian uchwaly bucLetowej 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 nastcpuje: 

§ 1. 

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

zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 313 584,25 zi, 

• 2) zmniejsza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 948,00 

2. Wprowadza sic zmiany w planie dochod6w bie4cych: 

1) zwicksza sic dochody bie24ce o kwotc 313 584,25 zi, 

2) zmniejsza sic dochody bie4ce o kwotc 948,00 

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

86 795 040, 25 zi, w tym: 

1) dochody bie4ce w kwocie: 73 962 793,25 zi, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 12 832 247,00 A. 



§ 2. 

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

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budZetu powiatu o kwote 313 584,25 zl, 

2) Luaniejsza sic wydatki budZetu powiatu o kwotc 948,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkOw bieZqcych: 

1) zvvicksza sic wydatki bieZqce o kwote 313 584,25 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bieZqce o kwote 948,00 A. 

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

101 035 698, 25 zl, w tym: 

• 1) wydatki bieZqce w kwocie: 68 115 351,25 zl, 

2) wydatki maj4tkowe w kwocie: 32 920 347,00 zl. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w kwocie 72 673 zl z przeznaczeniem na zadania 

z zakresu pomocy spolecznej — wydatki bie2qce Domu Pomocy Spolecznej 

w Pultusku. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1 284 092 zl. 

§ 4. 

Okregla sic dochody i wydatki zwi4zane z realizacjq zadati 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. 



Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

§ 6. 

Podpisy czionkOw Zara! Powiatu: 

1) Jan Zalewski 	 

2) Beata J(Vwiak 

3) Halina Banach 	  

4) Malgorzata Kozlowska 

5) Krzysztof Pienkos 
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