
UCHWAŁA Nr 232/XXXV/06

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 31marca 2006 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006
rok.

                  
                        Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póz. zm.),
art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych
(Dz. U Nr 249 poz. 2104), § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego ( Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2002 r. Nr 173 poz. 3826 z póz.zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2006 rok 
     o kwotę 287.178,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
     uchwały.

Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
30.928.175,00 zł.

2.  Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2006 rok o kwotę 
     287.178,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
     Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 33.135.175,00 zł.
     Wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynoszą 
     3.284.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
     Mazowieckiego.

§ 4 

Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Płocku.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2332/XXXV/06
Rady Powiatu z dnia 31marca 2006 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dzia
ł

Rozdzia
ł

§
Treść Zwiększenia

756 Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 35.274,00

75622 Udziały powiatów w podatkach
stanowiących dochód budżetu
powiatu 35.274,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 35.274,00
758 Różne rozliczenia 251.904,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego 251.904,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 251.904,00
Razem: 287.178,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 232/XXXV/06
Rady Powiatu z dnia 31marca 2006 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dzia
ł

Rozdział §
Treść Zwiększenia

600 Transport i łączność 35.274,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 35.274,00

4270 Zakup usług remontowych 35.274,00
801 Oświata i wychowanie 188.000,00

80120 Licea ogólnokształcące 50.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.900,00
4270 Zakup usług remontowych 43.100,00

80130 Szkoły zawodowe 138.000,00
4270 Zakup usług remontowych 18.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 120.000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 63.904,00

85410 Internaty i bursy szkolne 63.904,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.904,00
4260 Zakup energii 40.000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 10.000,00
Razem: 287.178,00









Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 232/XXXV/06
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 31 marca 2006 roku
Zarząd Powiatu w Sierpcu zwraca się z prośba do Rady Powiatu o
zatwierdzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2006: 

I. W zakresie zwiększenia dochodów budżetu powiatu:
Źródłem zwiększenia dochodów budżetu powiatu w kwocie 287.178,00 zł jest:

a) zwiększony udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę
35.274,00 zł,

b) zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 251.904,00 zł.
Powyższe zmiany wynikają z pisma Ministra Finansów ST4-4820/163/2006
informujące Zarząd Powiatu o ostatecznych kwotach udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ostatecznych kwotach subwencji ogólnej
dla naszego powiatu na 2006 rok. 

II. W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu:
Zwiększenia po stronie wydatków dotyczą następujących działach klasyfikacji
budżetowej;
a) 600-Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe o
kwotę 35.274,00 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg
powiatowych. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są zwiększone
dochody z udziału w podatku dochodowym,
 b) 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach
- 80120 – licea ogólnokształcące o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na
usługi remontowe oraz zakup materiałów i wyposażenia, w związku z
obchodami 90 rocznicy powstania szkoły. Źródłem pokrycia zwiększonych
wydatków są zwiększone dochody z części subwencji oświatowej, 
- 80130 – szkoły zawodowe o kwotę 138.000,00 zł , z przeznaczeniem na 
   dokończenia budowy pawilonu dydaktycznego Zespołu Szkół
   Rolniczych w Studzieńcu, w kwocie 120.000,00 zł, oraz 18.000,00 zł dla
Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu na dokonanie bieżących remontów.
c) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 63.904,00 zł, z
przeznaczeniem dla Bursy Powiatowej na zakup materiałów i wyposażenia w
kwocie 13.904,00 zł, zakup energii w wysokości 40.000,00 zł oraz zakup 
2 –uch zestawów komputerowych dla potrzeb świetlic bursy.
Zgodnie z art.188 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach
publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może dokonać zmian w
planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji. Nie może natomiast
zwiększyć planu wydatków, gdyż jest to kompetencja Rady Powiatu. 
W celu racjonalnego wykorzystania przyznanych środków Rada Powiatu
postanowiła jak w uchwale.


