Uchwala Nr
Zarzgdu Powiatu w Pultusku

49/9(

z dnia

Rada Powiatuw Pultusku
03..20/31
Data wpirvu
L.dz.
podpis

*walla&

w sprawieprzekazania sprawozdania z wykonania budZetu powiatu pultuskiego za rok 2018
wraz z informacjq o stanie mienia powiatu

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, ze zm.),
art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2016, poz. 561, ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych
(Dz. U. z 2017, poz. 1523, ze zm.), Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje:

§ 1.
Przekazae Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie
z wykonania budzetu powiatu pultuskiego za rok 2018 wraz z obja§nieniami stanowiqce
zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2.

Przekazae Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o stanie mienia
powiatu pultuskiego, stanowiqcq zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

§ 3.
Sprawozdanie, o ktorym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzcdowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.

§ 4.
Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu.

§ 5.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podpisy czionkow arzadu Powiatu:
1.Jan Zalewski....
2. Beata J(Vvviak
3. Halina Banach
4. Emilia Ggsecka
5. Zbigniew Ksie4k
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ZARZ4D POWIATU W PULTUSKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU
POWIATU PULTUSKIEGO ZA ROK 2018
WRAZ Z INFORMACJ4 0 STANIE MIENIA
POWIATU

Pultusk, marzec 2019 r.

SPIS TRESCI
Zalqcznik nr 1:
Czgsc opisowa
I. Budzet powiatu pultuskiego na 2018 r.

str.

1-3

II. Zmiany budzetu powiatu pultuskiego w 2018 r.

str.
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III. Wykonanie bud2etu powiatu pultuskiego za 2018 r.

str.

26-57

IV. Wykonanie wydatkOw bie2qcych za 2018 r.

str.

57-65

V. Wykonanie wydatkow majqtkowych za 2018 r.

str.

65-70

VI. Dochody i wydatki zwi4zane z realizacj4 zadari z zakresu administracji
rzqdowej i innych zadan zleconych odrebnymi ustawami
str.
VII. Dochody i wydatki zwiqzane z realizach zadarl wykonywanych na mocy
porozumieri z organami administracji rzqdowej
str.
VIII. Dochody i wydatki zwi4zane z zadaniami realizowanymi w drodze umOw lub
porozumieri miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego
str.
IX. Dotacje podmiotowe
str.
X. Dotacje celowe dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansow str.
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XI. Dochody rachunku dochodow oraz wydatkow nimi finansowanych
str.
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budZetu paristwa
str.
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europejskich i innych grodkow pochodzqcych ze irodel zagranicznych str.
XIV. Zobowiqzania poszczegolnych jednostek organizacyjnych
str.
XV. Zobowiqzania jednostki samorzqdu terytorialnego wg tytulow diu2nych
XVI. Podsumowanie i wnioski
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Zalqcznik Nr 5 - Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan
wykonywanych na mocy porozumien z organami administracji rzqdowej
Zalqcznik Nr 6 — Wykonanie dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq
zadari realizowanych w drodze umow lub porozumien miedzy jednostkami
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Zalqcznik Nr 8 — Wykonanie dotacji celowych dla podmiotow niezaliczanych
do sektora finansow publicznych za rok 2018
Zalqcznik Nr 9 — Wykonanie dochodow rachunku dochodow oraz wydatkOw
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Zah!cznik nr 2:
1. Informacja o stanie mienia powiatu pultuskigo (stan na dzien 31 grudnia
2018 r.)

