
UCHWAŁA NR 526/100/09

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 12 lutego 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr 502/91/08 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2008 w 
sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2009 rok.

                 Na podstawie art.55 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku- o 
samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z póz.zm.) art. 179 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku - o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 
poz.2104 z póz.zm)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1

W uchwale Nr 502/91/08 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2008 roku, w sprawie 
przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2009 rok wprowadza się 
następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 zwrot „dochody 42 934 043,00 zł,” zastępuje się zwrotem 
„ 42 289 542,00 zł „ a zwrot „ wydatki 47 134 043,00 zł,” zastępuje się 
zwrotem 46 059 542,00 zł.

2. Załącznik Nr 1 otrzymuje treść w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

3. Załącznik Nr 2 otrzymuje treść w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

4. Załącznik Nr 3 otrzymuje treść w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

5. Załącznik Nr 4 otrzymuje treść w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej 
uchwały.

6.  Załącznik Nr 13 otrzymuje treść w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej 
uchwały.

7. W projekcie uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego w sprawie uchwalenia 
budżetu powiatu sierpeckiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany: 

a) Paragraf 1 otrzymuje brzmienie „ Dochody budżetu powiatu w 
wysokości 42 289 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) Paragraf 2 otrzymuje brzmienie „ Wydatki budżetu powiatu w 
wysokości 46 059 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym 
wydatki na zadania inwestycyjne 7 412 000,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 3”.

c) Paragraf 3 ust. 1otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu powiatu w 
wysokości 3 770 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 
3 770 000,00 zł” ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Przychody budżetu w 



wysokości 5 466 000 zł, z czego: kredyty bankowe w kwocie 
3 770 000,00 zł, i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 696 000,00 zł,” zgodnie 
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

d) Paragraf 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie „ sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego w kwocie 3 770 000,00 zł”. Anuluje się treść 
punktu 3 - go w całości.

e) W paragrafie 11 pkt. 1` otrzymuje brzmienie: „ zaciągnięcia kredytu 
bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 
kwocie 3 770 000,00 zł.” 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
Przewodniczący           Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Andrzej Twardowski             ........................ 
Członek                        Sławomir Fułek                     ........................ 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski        ........................



Uzasadnienie 
UCHWAŁY NR 526/100/09

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 12 lutego 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr 502/91/08 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2008 w 
sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2009 rok.
Zarząd Powiatu Sierpeckiego zwraca się z prośba o zatwierdzenie zmian w uchwale 
Nr 502/91/08 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2008 roku, w sprawie przyjęcia 
projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2009 rok. Wniesie pod obrady Rady Powiatu 
propozycji zmian do projektu budżetu na 2009 rok, wynika z pisma ST4-4820-
33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku Ministerstwa Finansów, w sprawie 
ostatecznych kwot części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 rok, 
wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009. 
I . W zakresie zmian w planowanych dochodach budżetu na 2009 rok:
Proponuje się zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 644 614,00 zł, w 
następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 
rozdział 75622 – udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o 
151,00 zł,

2. Dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z 
budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 644 463,00 zł,  

Proponuje się zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 113,00 zł, w dziale 758 – 
różne rozliczenia, rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla 
powiatów § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 113,00 zł. 
Planowane dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynosić będą 
42 289 542,00 zł.
II. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu powiatu na 2009 rok.
Zmiany w planowanych wydatkach wynikają z zmniejszenia planowych dochodów 
budżetu powiatu na 2009 rok i dotyczą następujących działów klasyfikacji 
budżetowej:

1. 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe o kwotę 
644 463,00 zł. Wydatki tego działu po dokonanych zmianach wynoszą 
265 537,00 zł. 

2. 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe 
zmniejsza się wydatki tego rozdziału o kwotę 38 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu proponuje zmniejszenie wydatków w następujących 
działach klasyfikacji budżetowej:

1. 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe o 
kwotę 200 000,00 zł, na zadanie pod nazwą „przebudowa ciągów pieszych 
przy drogach powiatowych.”



2. 750 – administracja publiczna, w rozdziałach:
a) 75011 – urzędy wojewódzkie o kwotę 15 500 zł, na wynagrodzenia 

osobowe pracowników,
b) 75020 – starostwa powiatowe o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem 

na budowę garaży 
c) 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92601 – 

biblioteki o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla miasta 
Sierpc na współfinansowanie biblioteki. 

d) 926 – kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – obiekty sportowe o 
kwotę 30 000 zł. 

Zarząd Powiatu proponuje również dokonanie zmian w projekcie wydatków na 2009 
rok, w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe, 
zmniejszyć wydatki o kwotę 4 100, zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek 
członkowski do Związku Powiatów Polskich, wydatki te będą realizowane w 
nowym rozdziale 75095 - pozostała działalność. 

2. 801 – oświata i wychowanie, w rozdziałach:
a) 80120 – licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „budowa 
ogrodzenie przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu”. Plan 
wydatków majątkowych będzie wynosił 220 000,00 zł. W wydatkach 
bieżących pochodne od wynagrodzeń zwiększa się do kwoty 422 969,00 
zł, to jest o kwotę 33 269,00 zł.

b) 80130 – szkoły zawodowe zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 
80 000,00 zł, plan tych wydatków będzie wynosił 600 000 zł. Wydatki 
bieżące zwiększa się o 25 500,00 zł, z przeznaczeniem na udział własny 
w programie projektu pn. „ zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i 
informatyki”, a wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 
5 200,00 zł.  

 Dokonanie zmian planie wydatków powoduje zmiany załączników nr 3 – zadania 
inwestycyjne, nr 4 – plan przychodów i rozchodów budżetu oraz nr 13 – prognoza 
kwoty długu i spłat na rok 2009 i następne. 




