
UCHWAŁA Nr 36/IV/07

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 marca 2007 roku

w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007
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 z póz.zm), § 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. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu na 2007 rok o kwotę 91.314,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu
powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 31.962.435,00 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu na 2007 rok, o kwotę 91.314,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu
powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 34.132.435,00 zł. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku
budżetowym 2007.

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 36/IV/07
Rady Powiatu z dnia 9 marca 2007 r.

Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział § Treść Zmniejsze

nia
756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 51.519.

75622 Udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 51.519.

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 51.519.
758 Różne rozliczenia 39.795.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 39.795.
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 39.795.

Razem: 91.314.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/IV/07
Rady Powiatu z dnia 1 marca 2007 r.

Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdzia

ł
§ Treść Zmniejsze

nia
750 Administracja publiczna 51.519.

75020 Starostwa powiatowe 51.519.
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 51.519.
758 Różne rozliczenia 39.795.

75818 Rezerwy ogólne i celowe 39.795.
4810 Rezerwy 39.795.

Razem: 91.314.



Uzasadnienie 
UCHWAŁY NR 36/IV/07

Rady POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 marca 2007 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w
sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu na 2007 rok.

Rada Powiatu w Sierpcu zatwierdziła zmiany w budżecie powiatu na rok
2007.
1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu:  

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Dochody rozdziału zmniejsza się w § 0010 – podatek dochodowy od osób
fizycznych o kwotę 51.519. zł
Dział 758 – Różne rozliczenia 
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego.
Dochody rozdziału zmniejsza się w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu
państwa o kwotę 39.795. zł.
Ministerstwo Finansów pismem ST4-4820-105/2007 z dnia 12 lutego 2007
roku, w sprawie rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części
subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we
wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych na 2007 rok
poinformowało Zarząd Powiatu o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej
oraz udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. 

2. Zmniejsza się wydatki  budżetu powiatu:   
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Wydatki rozdziału zmniejsza się w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji o kwotę 51.519. zł. Powodem zmniejszenia
wydatków są zmniejszone dochody budżetu we wpływach podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Dział 758 – Różne rozliczenia 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki rozdziału zmniejsza się w § 4810 – rezerwy o kwotę 39.795. zł.
Powodem zmniejszenia rezerwy celowej jest zmniejszona część oświatowa
subwencji ogólnej.


