
UCHWAŁA  Nr 253/XLI/06
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 10 czerwca 2006 roku
w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w

planie 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  w  dziale  801-

Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe § 2710 –
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami
samorządu  terytorialnego  na  dofinansowanie  własnych  zadań
bieżących  w kwocie 100.000.00 zł, 

     Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
     32.358.175,00 zł.
2. Zwiększyć  wydatki  budżetu  powiatu  na  2006  rok,  w  dziale  801-

Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe § 4270 –
Zakup usług remontowych o kwotę 100.000,00 zł.

     Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
     34.565.175,00 zł. 

§ 2
Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 
4.764.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
     Mazowieckiego.

§ 5

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

Przewodniczący Rady
            /-/
  Sławomir Fułek 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 253/XLI/06 
Rady Powiatu z dnia 10 czerwca 2006 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Treść Zmniejszenia Zwiększenia

Dzia
ł

Roz
dział

§

801 Oświata i wychowanie 120.000,00 120.000,00
80130 Szkoły zawodowe

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 80.000,00

4270 Zakup usług remontowych 40.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 120.000,00
851 Ochrona zdrowia 75.000,00

85111 Szpitale ogólne 75.000,00
6060 Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek
budżetowych 75.000,00

926 Kultura fizyczna i sport 75.000,00
92601 Obiekty sportowe 75.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 75.000,00

Ogółem 195.000,00 195.000,00



Uzasadnienie 
 UCHWAŁY NR 253/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 oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu
powiatu na rok 2006. 
W zakresie zwiększenia dochodów budżetu powiatu:
Źródłem zwiększenia dochodów budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł jest
umowa  Nr MOO – 5/324/RW/WO.II/D/2006 o udzielenie dotacji celowej na
zadanie remontowe i wyposażeniowe w Zespole Szkół Rolniczych w
Studzieńcu
W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu:
Zwiększenia wydatków dotyczą tych samych podziałek klasyfikacji budżetowej,
co i dochodów i są konsekwencją otrzymanej dotacji.
Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są zwiększone dochody z
otrzymanej dotacji Województwa Mazowieckiego. 
W zakresie dokonania zmian w planie wydatków na 2006 rok.

1. Zarząd Powiatu ubiegał się o pozyskanie środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego na dokończeniu budowy pawilonu
dydaktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu, dlatego w
wydatkach budżetu powiatu na 2006 rok w dziele 801- oświata i
wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe § 6050 – wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych jest zaplanowana kwota 120.000,00
zł, jako udział środków własnych w planowanej inwestycji. Otrzymana
dotacja celowa dotyczy zadań remontowych i wyposażeń w Zespole
Szkół Rolniczych w Studzieńcu, dlatego konieczne jest dokonanie zmian
polegających na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych, a zwiększenie
wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

2. Zmniejszenie wydatków w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, rozdział
92601 obiekty sportowe § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 75.000,00 zł, a zwiększenie wydatków w dziale
851- Ochrona zdrowia, rozdział 85111- Szpitale ogólne w § 6060 o
kwotę 75.000,00 , jest wynikiem złożenia wniosku w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego, działanie VI.4, na zadanie pn „Doposażenie pracowni
endoskopii i sali intensywnej opieki kardiologicznej Szpitala
Powiatowego w Sierpcu poprzez zakup aparatury medycznej” jako udział
środków własnych powiatu. 

W celu racjonalnego wykorzystania przyznanych środków Rada Powiatu
postanowiła jak w uchwale.


