
UCHWAŁA NR 1041/119/06

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

 z dnia 14 sierpnia 2006 roku

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu 
na 2006 rok.

                 Na podstawie art. 165 i 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku – o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249 poz. 2104) art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym Dz. U z 2001 roku Nr 142.
poz. 1592 z późn. zm.) § 73 statutu Powiatu Sierpeckiego
( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 roku Nr 173 poz. 3826 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie wydatków na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2006 roku.

Zarząd:

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



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1041/119/06
Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2006 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dzi
ał

Rozdzi
ał

§
Treść Zmniejsz

enie
Zwiększe

nie

750 Administracja publiczna 5.600. 5.600.
75020 Starostwa powiatowe 5.600. 5.600.

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń 800.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.800.
4270 Zakup usług remontowych 5.600.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 5.000. 5.000.

75411 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej 5.000. 5.000.

4060 Pozostałe należności żołnierzy
zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy

5.000.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.995.
4440 Odpisy na ZFŚS 5.

801 Oświata i wychowanie 41.355. 41.355.
80102 Szkoły podstawowe specjalne 41.355.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.355.
80134 Szkoły zawodowe specjalne 41.355.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000.
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.355.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000.

852 Pomoc społeczna 100. 100.
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 100. 100.

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń 100.

4410 Podróże służbowe krajowe 100.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 100. 100.
85321 Zespoły ds. orzekania o

niepełnosprawności 100. 100.
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń 100.
4410 Podróże służbowe krajowe 100.

Ogółem: 52.155. 52.155.



Uzasadnienie 
UCHWAŁY NR 1041/119/06

Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia 2006 roku

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu 
na 2006 rok.

1. Dokonanie zmian w planie wydatków w dziele 750, rozdział 75020 –
Starostwa powiatowe polegające na zmniejszeniu wydatków na zakup usług
remontowych o kwotę 5.600. zł , a zwiększenie wydatków na zakup
materiałów i wyposażenia o kwotę 4.800. zł. Dokonanie tych zmian jest
skutkiem wykonania odnowienia elewacji wewnętrznej budynku Starostwa
systemem gospodarczym.    

2. W dniu 1sierpnia 2006 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Sierpcu zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie
finansowym na 2006 rok polegający na zmniejszeniu wydatków na pozostałe
należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o
kwotę 5.000.zł, a zwiększeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia
w kwocie 4.995. zł oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę
5. zł. 

3. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zwrócił się z
prośbą o zwiększenie wydatków w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe
specjalne w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.355.
zł, a zmniejszenie wydatków w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
o kwotę 41.355. zł. Zmniejszenie wydatków dotyczy wydatków na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 

4. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwrócił się z prośbą o
zmianie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie
polegającego na zmniejszeniu wydatków podróże służbowe krajowe o kwotę
100. zł, a zwiększenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń oraz zmianę planu finansowego Zespołu do spraw orzekania o
niepełnosprawności polegające na zmniejszeniu wydatków na podróże
służbowe krajowe o kwotę 100. zł, a zwiększeniu wydatków na wydatki
osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Dokonanie tych zmian pozwoli na
opłacenia zakupu napoi chłodzących.    

Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach
publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego po otrzymaniu
upoważnienia od organu stanowiącego może dokonać innych zmian w planie
wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Powiatu
w § 15 pkt. 1 uchwały Nr 220/XXXI/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku, w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok upoważniła Zarząd Powiatu do
dokonywania takich zmian.


