
Uchwala Nr XII/92/2019 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 27 listopada 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, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 

411
) 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 dochodow bucaetu Powiatu Pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic dochody bud&tu powiatu o kwote 103 592,00 zl, 

2) zmniejsza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 6 825,00 zl. 

2. Plan dochodow bu&etu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi 

89 473 306,75 zl, 

• 
w tym: 

1) dochody bieZqce w kwocie: 80 646 160,75 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 8 827 146,00 zl. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bud2etu Powiatu Pultuskiego na 2019 r. 

zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zwicksza sic wydatki budZetu powiatu o kwotc 266 516,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budZetu powiatu o kwotc 169 749,00 zl. 

2. Wprowadza sic zmiany w planie wydatkow bie4cych: 

1) zwicksza sic wydatki bie2qce o kwote 266 516,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bie4ce o kwotc 169 749,00 zl. 



3. Plan wydatk6w budZetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi 

98 232 627,75 zi, 

w tym: 

1) wydatki bieZqce w kwocie: 76 704 661,75 zi, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 21 527 966,00 

§ 3. 

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

rz4dowej i innych zleconych odrcbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 

do niniejszej uchwaly. 

2. OkreSla sic dochody i wydatki zvviqzane z realizacj4 zadan realizowanych w drodze 

• umOw lub porozumien migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie 

z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 

§ 4. 

Okrala sic dotacje celowe dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansow publicznych, 

zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzadowi Powiatu w Pultusku. 

§ 6. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia, obowiqzuje w roku budzetowym 19 

i podlega ogloszeniu. 
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