
UCHWAŁA  NR 1007/114/06

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 23 czerwca 2006 roku 

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie
wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

            Na podstawie art.60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o
samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r.Nr 142 poz. 1592 z póz. zm.) , art.165, 166
ust. 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U
Nr 249 poz. 2104) oraz § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. z
2002 r. Nr 173 poz.3826 z póz. zm.) 
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przedłożyć do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Powiatu propozycję zmian w
dochodach budżetu powiatu na 2006 rok polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na 2006 rok w kwocie 118.000,00
zł oraz zmniejszeniu dochodów w kwocie 5.000. zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

     Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
     32.471.175,00 zł.
2. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na 2006 rok w kwocie 113.000,00

zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
     Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
     34.676.175,00 zł.
3. Dokonaniu zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie
   z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki inwestycyjne po
   dokonanych zmianach wynoszą 4.849.000,00 zł zgodnie z załącznikiem 
   Nr 4 do niniejszej uchwały. 



§ 2

Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „ Plan dochodów budżetu państwa związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
realizowanymi przez powiat na 2006 rok” do Uchwały Nr 220/XXXI/05 Rady
Powiatu z dnia 28 grudnia 2006 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na
2006 rok o kwotę 20.000,00 zł. Plan dochodów budżetu państwa po dokonanych
zmianach wynosi 142.400,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący           Paweł Mariusz Ambor           ........................
Członek                        Andrzej Twardowski             ........................ 
Członek                        Maria Jamiołkowska              ......................... 
Członek                        Marek Lejman                       ........................
Członek                        Leszek Zarębski                     ........................  



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1007/114/06 
Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2006 roku.

Klasyfikacja
budżetowa
Dzia
ł

Roz
dział

§
Treść Zmniejsze

nia 
Zwiększe
nia 

600 Transport i łączność 100.000.
60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000.

6300 Wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielonej między
jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

100.000.
700 Gospodarka mieszkaniowa 11.000.

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 11.000.

2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami

11.000.
710 Działalność usługowa 5.000.

71015 Nadzór budowlany 5.000.
2360 Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami

5.000.
750 Administracja publiczna 7.000.

75020 Starostwa powiatowe 7.000.
0970 Wpływy z różnych dochodów 7.000.

Ogółem 5.000. 118.000.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1007/114/06
Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2006 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dzia
ł

Rozdz
iał

§
Treść Zwiększe

nia 

600 Transport i łączność 100.000.
60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 100.000.

6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną
miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych 

5.000.
750 Administracja publiczna 8.000.

75020 Starostwa powiatowe 8.000.
4300 Zakup usług pozostałych 8.000.

Ogółem 113.000.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1007/114/06



Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2006 roku

Klasyfikacja
budżetowa Treść

Zmniejsz
enia 

Zwiększ
enia

Dzia
ł

Rozdzia
ł

§

600 Transport i łączność 115.000.
60014 Drogi publiczne powiatowe 115.000.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 100.000.

6300 Wydatki na pomoc finansową
udzieloną miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych 

15.000.
926 Kultura fizyczna i sport 115.000.

92601 Obiekty sportowe 115.000.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 115.000.
Ogółem 115.000. 115.000.

                                                           
 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1007/114/06 



Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2006 roku.

KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA

Dział Rozdział §
Treść

Kwota
dochodów
budżetu
państwa

010 Rolnictwo i łowiectwa 2.400,00
01008 Melioracje wodne 2.400,00

0690 Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego 2.400,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 140.000,00
70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 140.000,00
0470 Dochody budżetu państwa związane

z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego 140.000,00

Ogółem: 142.400,00


