Uchwala Nr XI/88/2019
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia 30 paidziernika 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 samorz4dzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pultusku uchwala,
co nastcpuje:

§ 1.
1. Wprowadza sic zmiany w planie dochod6w budzetu Powiatu Pultuskiego na 2019 r.
zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly:
1)zwicksza sic dochody bud2etu powiatu o kwotc 879 747,00 zl,
2) zmniejsza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 10 784,00 zl.
2. Plan dochod6w budzetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi
88 661 739,25 zl,
w tym:
1) dochody bieZace w kwocie: 79 834 593,25 zl,
2) dochody majgtkowe w kwocie: 8 827 146,00 zl.

§ 2.
1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatk6w budzetu Powiatu Pultuskiego na 2019 r.
zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly:
1) zwicksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 2 767 697.00 zl,
2) zmniejsza sic wydatki bud2etu powiatu o kwotc 1 198 734,00 zl.
2. Wprowadza sic zmiany w planie vvydatkow bie2qcych:
1) zwicksza sic wydatki bie4ce o kwotc 2 645 501,00 zl,
2) zmniejsza sic wydatki bie2qce o kwotc 991 318,00 zl.

3. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkaw maj4tkowych:
1) zwieksza sic wydatki maj4tkowe o kwotc 122 196,00 zl,
2) zmniejsza sic wydatki majqtkowe o kwotc 207 416,00 zl.
4. Plan wydatkOw budzetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi
97 421 060,25 A,
w tym:
1) wydatki bieZqce w kwocie: 75 893 094,25
2) wydatki majatkowe w kwocie: 21 527 966,00 zl.

§ 3.
1. RoZnica miedzy dochodami a wydatkami budzetu powiatu stanowi deficyt budzetu
•

w kwocie 8 759 321 zl, kt6ry zostanie pokryty przychodami pochodzqcymi z emisji
papierow wartokiowych w kwocie 5 880 000 zl oraz wolnymi §rodkami — nadwy2ka
§rodkow pienie2nych na rachunku bie2qcym budzetu powiatu wynikaj4cych z rozliczeti
kredytow i poZyczek z lat ubieglych w wysokoki 2 879 321 zl.
2. Przychody budzetu w wysokoki 3 120 000 z1 (emisja papierow wartokiowych)
przeznacza sic na rozchody w wysokoki 3 120 000 zl - splata wcz6niej zaciqgnictych
zobowivan z tytulu:
a) kredytow w wysokoki 250 000 zl,
b) pozyczek w wysokoki 60 000 zl,
c) wykupu papier6w wartokiowych w wysokoki 2 810 000 zl.
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3. Ustala sic przychody budzetu w wysokoki 11 879 321 zl, rozchody w wysokoki
3 120 000 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly.

§ 4.
1. Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji
rzqdowej i innych zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 4
do niniejszej uchwaly.
2. Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan realizowanych w drodze
umow lub porozumien migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie
z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly.

§ 5.
Dokonuje sic zmian w planie dotacji podmiotowych dla dzialajqcych na terenie powiatu
niepublicznych szkOl i placowek w wysokoki 826 455 zl - zgodnie z zal4cznikiem nr 6 do
niniejszej uchwaly.

§ 6.
Dokonuje sic zmian w planie dochodow rachunku dochod6w oraz wydatkow nimi
finansowanych, zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaly.

§ 7.
Wprowadza sic zmiany w wydatkach bud2etu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok
nieobjcte Wieloletniq Prognozq Finansowq, zgodnie z zalqcznikiem nr 8 do niniejszej
uchwaly.

§ 8.
Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku.

§ 9.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia, obowiqzuje w roku bud2etowym 20
i podlega ogloszeniu.
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