
Uchwala Nr 9./404  

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia ..4egh;Ck.. ..... 14/4 

w sprawie zmian uchwaly bud±etowej Powiatu Pu?tuskiego na rok 2018 

Nr XgXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017 r. 

1110 	Na podstawie 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 nastepuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochod6w budzetu powiatu pultuskiego na 2018 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 50 662,00 zl. 

2. Plan dochodow budzetu powiatu pultuskiego po zmianach ogOlem wynosi: 

• 
89 491 818,25 z1 

w tym: 

1) dochody bieZqce w kwocie: 76 658 383,25 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 12 833 435,00 zl. 

§ 2. 

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

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 51 962,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 1 300,00 zl. 



erie/24? 	- 

so w 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bieZacych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2ace o kwote 51 962,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bieZace o kwotc 1 300,00 A. 

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

103 732 476,25 zl, 

w tym: 

1) wydatki bie4ce w kwocie: 72 436 854,25 zl, 

2) wydatki majatkowe w kwocie: 31 295 622,00 zl. 

§ 3.  

Okregla sic dochody i wydatki zwiazane z realizacj4 zadati z zakresu administracji rzadowej 

i innych zadati zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 5.  

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Podpisy czionkow Zar 	Powiatu: 

1) Jan Zalewski 

2) Beata Joiwiak 

3) Halina Banach 	1 'dC2-1(J(a&I'  

4) Emilia Gasecka 	  

5) Zbigniew KsieZyk 	  
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