
Uchwala Nr .66/AWLS 
Zarz4du Powiatu w Pultusku 

z dnia 

w sprawie zmian uchwaly bucketowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018 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.) Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§ 1- 

1.Wprowadza sic zmiany w planie dochodow budzetu powiatu pultuskiego na 2019 r. zgodnie 

z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 705 432 A. 

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

81 654 486,35 zl, 

w tym: 

1) dochody bie2qce w kwocie: 74 280 954,35 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 7 373 532 A. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w budzetu powiatu pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 705 432 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w bie2qcych: 

1) zwicksza sic wydatki bieZqce o kwotc 705 432 zl. 

3. Plan wydatk6w budzetu powiatu pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: 

89 487 555,35 zl, 

w tym: 

1) wydatki bieZace w kwocie: 69 911 009,35 zl, 

• 

• 



Podpisy czionkow Z1 %4idu Powiatu: 

1) Jan Zalewski . 4 

2) Beata JOiwiak 

3) Halina Banach 	 

4) Emilia Gasecka 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 19 576 546,00 zl. 

§ 3.  

Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacj4 zadan z zakresu administracji rzqdowej 

i innych zadaii zleconych odrcbnymi ustawami, zgodnie z zal4cznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starogcie Pultuskiemu. 

§ 5.  
• Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

7) Zbigniew KsicZyk 

p.o. DYREKTORA 
WYDZ1ALU FINANSOW 

:ilownego Ksiegowego Stare twa Powiatowego 

ska 
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