
UCHWAŁA  NR 199/35/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 września 2007 roku. 

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie
wydatków na 2007 rok.

            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 z póz. zm.) 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 2007 rok polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na 2007 rok o kwotę 
20 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

     Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
     36 699 802,00 zł.
2. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na 2007 rok o kwotę

20 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
     Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
     39 569 802,00 zł. 
3. Dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok 
     zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

           § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd:
Przewodniczący           Sławomir Fułek                     ........................
Członek                        Andrzej Twardowski            ......................... 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski        ......................... 
Członek                        Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Adam Pijankowski                ........................  



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 199/35/07 
Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2007 roku.
Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdzia

ł
§ Treść

Stan przed
zmianą

Zwięk
szenia

Stan po
zmianie

801 Oświata i wychowanie 278 128 20 500 298 628
80130 Szkoły zawodowe 200 043 20 500 220 543

0750 Dochody z najmu i
dzierżawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu
terytorialnego lub
innych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
oraz innych umów o
podobnym charakterze

113 000 20 500 133 500
Razem 278 128 20 500 298 628

Ogółem dochody 36 679 302 20 500 36 699 802

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 199/35/07
Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2007 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dział Rozdzi
ał

§ 
Treść

Stan przed
zmianą

Zwięk
szenia

Stan po
zmianie

Wydatki na zadania własne powiatu
801 Oświata i wychowanie 13 246 503 20 500 13 267 003

80130 Szkoły zawodowe 6 598 634 20 500 6 619 134
3020 Wydatki osobowe

niezaliczane do
wynagrodzeń 54 468 17 000 71 468

4260 Zakup energii 191 610 3 500 195 110
Ogółem wydatki 39 549 302 20 500 39 569 802



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 199/35/07
Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2007 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dzi
ał

Roz
dział

§ Treść
Stan przed

zmianą
Zmniej
szenia

Zwiększ
enia

Stan po
zmianie

Wydatki na zadania własne powiatu 
757 Obsługa długu

publicznego 334 605 109 000 225 605
75704 Rozliczenie z tytułu

poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę
samorządu
terytorialnego 209 305 109 000 100 305

8020 Wypłaty z tytułu gwarancji
i poręczeń 209 305 109 000 100 305

852 Pomoc społeczna 3 326 828 109 000 3 435 828
85201 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 703 000 109 000 812 000
2320 Dotacje celowe

przekazane dla powiatu
na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego 614 100 109 000 723 100

Razem: 3 661 433 109 000 109 000 3 661 433

Uzasadnienie 
UCHWAŁY NR 199/35/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 września 2007 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie
wydatków na 2007 rok 
Zarząd Powiatu w Sierpcu zwraca się z prośba do Rady Powiatu o zatwierdzenie
zmian w budżecie powiatu na rok 2007 rok. 

1.      Proponuje się zwiększenie dochodów budżetu powiatu w następujących  
działach klasyfikacji budżetowej:

1.  W dniu 20 września 2007 roku Dyrektor zespołu Szkół Nr 1 zwrócił 
      się  z prośbą o zwiększenie dochodów osiąganych z tytułu wynajmu hali   
      sportowej w dziale 801, rozdział 80130 w § 0750 o kwotę 20 500 zł.

2. Proponuje się zwiększenie  wydatków budżetu powiatu w  następujących
podziałek klasyfikacji budżetowej:.

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie,



Rozdział 80130- Szkoły zawodowe.
Zwiększenie wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę
17 000 zł oraz na zakup energii w kwocie 3 500 zł.  Źródłem sfinansowania tych
wydatków są dochody własne. 
3. Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok
w następujących działach klasyfikacji budżetowej. 
W wydatkach budżetu powiatu na 2007 rok zarezerwowane zostały środki na
ewentualną spłatę należności z tytułu udzielonych gwarancji dla Szpitala
powiatowego w Sierpcu. Miesięczne obciążenia budżetu powiatu z tego tytułu
wynosi 33 000 zł, a zatem do końca roku budżetowego ewentualne wypłaty z tego
tytułu wynosiłyby około 100 000 zł. Zmniejszenie wydatków w tym dziele pozwoli
na zwiększenie wydatków na realizacje porozumień zawartych pomiędzy Zarządem
Powiatu, a zarządami innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie pobytu
dzieci z terenu powiatu sierpeckiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych w
innych jednostkach samorządu terytorialnego. Zgodnie z art.188 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu
terytorialnego może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
wynikających ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z
budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, nie
może natomiast zwiększyć planu dochodów budżetu z innych źródeł i zwiększyć
wydatki majątkowe oraz dokonać zmian w planie wydatków między działami
klasyfikacji budżetowej, gdyż jest to kompetencja Rady Powiatu. W celu
racjonalnego wykorzystania przyznanych środków Zarząd Powiatu postanowił jak w
uchwale.


