
         

         

Uchwała Nr XXXVII/234/2022 

                                                    Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 

Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021 r.   

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 

ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), 

Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 353 333,00 zł. 

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi                               

90 681 337,00 zł,             

w tym:  

1) dochody bieżące w kwocie 89 534 774,00 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 1 146 563,00 zł. 

 

§ 2. 

 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 571 502,00 zł, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 218 169,00 zł.  



2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58 502,00 zł, 

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 218 169,00 zł. 

3. Wprowadza się zmiany  w planie wydatków majątkowych: 

     1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 513 000,00 zł. 

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi                                

93 351 175,00 zł, 

 w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 84 101 463,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 249 712,00 zł. 

 

§ 3. 

 

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów 

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

 

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega 

ogłoszeniu.  

 

 


