
Uchwala Nr  	./2018 

Zarzjdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	42/4  Pia-  2018 r. 

w sprawie zmian uchwaly budzetowej Powiatu Puhuskiego na rok 2018 

Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Puhusku z dnia 20 grudnia 2017 r 

• Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 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 nastypuje: 

§ 1. 

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

z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zvvicksza sic dochody bud2etu powiatu o kwotc 89 781,00 zl. 

2. Plan dochodow bud2etu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

86 863 960,25 zl, w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 74 031 713,25 zl, 

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) zwieksza sic wydatki bud2etu powiatu o kwote 419 511,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bud2etu powiatu o kwote 329 730,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie vvydatkow bie2qcych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2qce powiatu o kwote 419 511,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bie2qce powiatu o kwote 329 730,00 zl. 
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3. Plan wydatkow bud2etu powiatu pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: 

101 104 618,25 z1, 

w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 68 184 271,25 zl, 

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

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w lqcznej kwocie 299 730 zl, z przeznaczeniem na 

zadania pomocy spolecznej, w tym: 250 000 z1 — wydatki bie2qce Domu Pomocy Spolecznej 

w Obrytem oraz 49 730 z1 — wyplata §wiadczeri dla rodzin zastepczych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 982 762 zl. 

§ 4. 

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

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

uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starogcie Pultuskiemu. 

• § 6. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjccia. 
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Podpisy czionko 	rzadu Powiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Jo2vviak 

3. Halina Banach 	  

4. Malgorzata Kozlowski 

5. Krzysztof Piefikos 	 
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