
UCHWAŁA  Nr 252/XLI/06
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 10 czerwca 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. Zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na 2006 rok w dziale 600-

Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe §
6300 – Wpływy z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.000.000.00 zł, 

     Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
     32.258.175,00 zł.
2. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na 2006 rok, w dziale 600-

Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe §
6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę
1.000.000,00 zł

     Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
     34.465.175,00 zł. Wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach 
     wynoszą 4.484.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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
/-/

Sławomir Fułek



Uzasadnienie 
 UCHWAŁY NR 252/XLI/06

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 10 czerwca 2006 roku
Zarząd Powiatu w Sierpcu zwrócił się z prośba do Rady Powiatu o zwiększenie
dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006 .
W zakresie zwiększenia dochodów budżetu powiatu:
Źródłem zwiększenia dochodów budżetu powiatu w kwocie 1.000.000,00 zł jest
umowa  Nr MOO – 3/44/RW/WO.II/D/2006 o udzielenie  dotacji  celowej  na
przebudowę drogi powiatowej nr 114 Gójsk – Szczutowo i nr 1538 St. Kolonia
Szczutowo – droga nr 560 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a
Powiatem Sierpeckim w kwocie  500.000,00  zł.  W dniu  15  maja  2006  roku
podpisany został aneks do umowy Nr MPP-3/13/2005 z dnia 2 listopada 2005
roku  o  udzielenie  dotacji  na  przebudowę  drogi  powiatowej  nr  114  Gójsk  –
Szczutowo i nr 1538 St. Kolonia Szczutowo – droga nr 560 w kocie 500.000,00
zł. Dotacja ta została uznana przez Województwo Mazowieckie jako wydatek
niewygasający w 2005 roku z terminem realizacji w roku 2006.   
II.        W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu:
Zwiększenia po stronie wydatków dotyczą  następujących działach klasyfikacji
budżetowej;
 600-Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe o kwotę
1.000.000,00  zł,  z  przeznaczeniem na  przebudowę drogi  powiatowej  nr  114
Gójsk – Szczutowo i nr 1538 St. Kolonia Szczutowo – droga nr 560 
Źródłem  pokrycia  zwiększonych  wydatków  są  zwiększone  dochody  z
otrzymanej dotacji Województwa Mazowieckiego oraz środki zabezpieczone w
budżecie powiatu na 2006 rok w kwocie 170.000,00 zł i wydatki niewygasające
z 2005 roku w wysokości 167.000,00 zł
W  celu  racjonalnego  wykorzystania  przyznanych  środków  Rada  Powiatu
postanowiła jak w uchwale.


