
UCHWAŁA Nr 242/XXXVII/06
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 26 kwietnia 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 327.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
     uchwały.

Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
31.255.175,00 zł.

2.  Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2006 rok o kwotę 
     327.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
     Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 33.462.175,00 zł.
     Wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynoszą 
     3.484.000,00 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.

Przewodniczący Rady
/-/

Jan Laskowski 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 242/XXXVII/06
Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2006 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dzia
ł

Rozdz
iał

§
Treść Zwiększenia

600 Transport i łączność 200.000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000,00

6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych 200.000,00

801 Oświata i wychowanie 80.000,00
80130 Szkoły zawodowe 80.000,00

0830 Wpływy z usług 80.000,00
852 Pomoc społeczna 47.000,00

85202 Domy pomocy społecznej 47.000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 47.000,00

Razem: 327.000,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 242/XXXVII/06
Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2006 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dzia
ł

Rozdział §
Treść Zwiększenia

600 Transport i łączność 200.000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 200.000,00

801 Oświata i wychowanie 80.000,00
80130 Szkoły zawodowe 80.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00
852 Pomoc społeczna 47.000,00

85202 Domy pomocy społecznej 47.000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00
4220 Zakup środków żywności 10.000,00
4230 Zakup leków i materiałów medycznych 2.000,00
4260 Zakup energii 10.000,00
4300 Zakup pozostałych usług 9.200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00
4430 Różne opłaty i składki 1.000,00
4440 Odpisy na ZFŚS 3.400,00

Razem: 327.000,00



Uzasadnienie 
UCHWAŁY NR 242/XXXVII/06
Rady POWIATU W SIERPCU

z dnia 26 kwietnia 2006 roku
w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006
rok.
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 327.000,00 zł jest:

a) podpisane porozumienie z gminą Zawidz o wspólnym finansowaniu
przebudowy dróg powiatowych Nr 147 i 153 w kwocie 200.000,00 zł,

b) zwiększone dochody z usług Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu w
kwocie 80.000,00 zł,

c) zwiększone wpływy z odpłatności, w związku ze wzrostem o 102,69 zł
miesięcznie za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, o
łączną kwotę 47.000,00 zł.

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 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.
Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są zwiększone dochody z
podpisanego porozumienia z gminą Zawidz,
 b) 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe o kwotę
80.000,00 zł, z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem
pokrycia zwiększonych wydatków są zwiększone dochody z uzyskane przez
Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu.
c) 852 – Opieka społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej o kwotę
47.000,00 zł, z przeznaczeniem: na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie
10.000,00 zł, zakup energii w wysokości 10.000,00 zł, zakup środków żywności
w kwocie 10.000,00 zł, zakup materiałów medycznych w kwocie 2.000,00 zł,
zakup pozostałych usług o kwotę 9.200,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych o kwotę 3.400,00 zł, różne opłaty i składki o 1.000,00 zł
oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł.
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 i wydatków wynikających ze zmian kwot lub uzyskaniem
dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych
jednostek samorządu terytorialnego. Nie może natomiast zwiększyć planu
dochodów i wydatków pochodzących z innych źródeł niż wymienione, nie
może również zwiększyć wydatków majątkowych gdyż jest to kompetencja
Rady Powiatu. 


