
Uchwala Nr VIII/63/2019 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 17 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian uchwaly bud±etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018 r 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 

i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869), Rada Powiatu w Pultusku uchwala co nastcpuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochod6w budzetu powiatu pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 1 244 521,00 zl. 

2. Plan dochod6w budzetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi 

82 806 724,85 zl, 

w tym: 

1) dochody bie24ce w kwocie: 76 040 509,85 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 6 766 215,00 zl. 

§ 2. 

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

zgodnie z zalgeznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 1 405 460,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwote 160 939,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bieZqcych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2qce o kwote 155 460,00 zl, 
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2) zmniejsza sic wydatki bie4ce o kwotc 160 939,00 zl. 

3. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow majqtkowych: 

1) zwicksza sic wydatki majqtkowe o kwotc 1 250 000,00 A. 

4. Plan wydatkOw budzetu powiatu pultuskiego po zmianach ogolem wynosi 

90 639 793,85 zl, 

w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 71 427 355,85 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 19 212 438,00 zl. 

§ 3. 

1. Okregla sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacj4 zadan z zakresu administracji 

rzqdowej i innych zadari zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zalicznikiem nr 3 

do niniejszej uchwaly. 

§ 4. 

1. Wprowadza sic zmiany w wydatkach bud2etu powiatu pultuskiego na zadania 

inwestycyjne na 2019 rok nieobjcte wieloletniq prognozq finansowq. 

2. Wydatki bud2etu powiatu pultuskiego na zadania inwestycyjne nieobjcte wieloletniq 

prognozq finansow4 po zmianach okregla zalqcznik nr 4 do niniejszej uchwaly. 

§ 5.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 6. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia, obowiqzuje w roku budzetowym 2019 

i podlega ogloszeniu. 
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