
UCHWAŁA NR  540/103/09

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2009 rok.

             Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.1, 3,i ust 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. – o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póz.zm) oraz art.  
32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie 
powiatowym. ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z poz. zm.) 

Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1 
1. Przyjąć układ wykonawczy dochodów budżetu Powiatu Sierpeckiego na 

2009 rok zgodnie z załącznikami:
a) Nr 1 – dochody budżetu ogółem,
b) Nr 2 -  dochody budżetu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

c) Nr 3 -  dochodów budżetu z tytułu porozumień z jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

§ 2
1. Przyjąć układ wykonawczy wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 

2009 zgodnie z załącznikami:
a)  Nr 4 – wydatki budżetu powiatu ogółem,
b)  Nr 5 -  wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej realizowanej przez powiat
c)  Nr 6 - wydatki budżetu realizowane na podstawie porozumień z 

jednostkami samorządu terytorialnego,
d) Nr 7-  wydatki budżetu powiatu Starostwa Powiatowego.

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 
2009.
Zarząd:
Przewodniczący           Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Andrzej Twardowski             ........................ 
Członek                        Sławomir Fułek                     ........................ 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski        ........................



Uzasadnienie 

UCHWAŁA  NR  540/103/09

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2009 rok.

Rada Powiatu Sierpeckiego w dniu 19 lutego 2009 roku uchwałą nr 
174/XXXI/09 uchwaliła budżet powiatu na 2009 rok. Zgodnie z art. 184 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych dochody budżetu powiatu 
zostały przyjęte według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, natomiast 
wydatki budżetu powiatu przyjęte zostały w podziale na działy i rozdziały 
klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, i 
majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne, dotacje oraz wydatki na obsługę długu publicznego. 
Zarząd Powiatu wykonując postanowienia art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca o 
finansach publicznych opracował układ wykonawczy budżetu powiatu na 2009 
rok oraz poinformuje podległe i nadzorowane jednostki o ostatecznych kwotach 
planu dochodów i wydatków ustalonych na 2009 rok.



Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2009 rok.
1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

2110
700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2110
710 Działalność usługowa

71013 Prace geodezyje i kartograficzne (nieinwestycyjne)

2110
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

2110
71015 Nadzór budowlany

2110
750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

2110
75045 Komisje poborowe

2110
752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne

2110
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2110

6410
75414 Obrona cywilna 400,00

2110 400,00
851 Ochrona zdrowia

85156

2110
852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

2110
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2110
Ogółem dochody

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA 
NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWSTYCYJNE Z ZAKRSEU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ 

POWIAT NA 2009 ROK 

50 000,00
50 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 50 000,00

32 000,00
32 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 32 000,00

276 000,00
20 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 20 000,00

25 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 25 000,00

231 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 231 000,00

137 965,00
116 965,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 116 965,00

21 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 21 000,00

15 000,00
15 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 15 000,00

7 407 598,00
7 407 198,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 2 710 198,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 697 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat

665 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 665 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 665 000,00

22 500,00
22 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 22 500,00

125 000,00
125 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 125 000,00

8 731 063,00





Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2009 rok.
1 2 3 4 5

852 Pomoc społeczna
85204 Rodziny zastępcze

2310

2320
Ogółem dochody

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU Z DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE OTRZYMANYCH OD INNYCH 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2009 ROK 

106 726,00
106 726,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 37 552,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 69 174,00

106 726,00





PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2009 ROK W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2009 rok.
1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

4300 Zakup usług pozostałych
020 Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

02002 Nadzór nad gospodarką leśną
4300 Zakup usług pozostałych

600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe

3020 Wydatki osobowe niezalicznae do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

4360

4370
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4410 Podóże słuzbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4500
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00

4740 500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

630 Turystyka
63002 Polska organizacja turystyczna

4430 Różne opłaty i składki
700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4300 Zakup usług pozostałych

710 Działalność usługowa
71013 Prace geodezyje i kartograficzne (nieinwestycyjne)

4300 Zakup usług pozostałych
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

4300 Zakup usług pozostałych
71015 Nadzór budowlany

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 650,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

4370 950,00
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4410 Podróże słuzbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

4700

4740 350,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

75019 Rady powiatów
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych

75020 Starostwa powiatowe
3020 Wydatki osobowe niezalicznae do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy

4140
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4230 Zakup leków i materiałów medycznych
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

4360

4370
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4410 Podróże słuzbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

4700

4740
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

75045 Komisje poborowe
3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy 164,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże słuzbowe krajowe 500,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

75095 Pozostała działalność

50 000,00
50 000,00

50 000,00
235 068,00
183 111,00

183 111,00
51 957,00

51 957,00
3 297 000,00
3 297 000,00

8 600,00
495 000,00
37 500,00
81 000,00
13 000,00

463 000,00
25 000,00
26 900,00

497 950,00
1 000,00

Opłaty z tyutułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej 6 000,00
Opłaty z tyutułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 4 000,00

40 000,00
1 000,00
6 500,00

16 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 2 000,00

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 
urządzeń kserograficznych

1 500,00
1 400 000,00

170 000,00
11 000,00
11 000,00

11 000,00
32 000,00
32 000,00

32 000,00
276 000,00

20 000,00
20 000,00

25 000,00
25 000,00

231 000,00

65 830,00
81 901,00
11 779,00
24 913,00
3 598,00

12 131,00
11 000,00
1 098,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej

2 400,00
1 500,00
3 800,00
4 500,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 1 800,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 
urządzeń kserograficznych

2 800,00
6 073 311,00

144 857,00
107 989,00

9 616,00
20 259,00
3 261,00
3 732,00

202 000,00
198 000,00

2 500,00
1 500,00

5 596 262,00
16 900,00

2 986 200,00
209 200,00
477 400,00
77 000,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 1 200,00

655 100,00
1 000,00

71 000,00
84 900,00
3 100,00

619 262,00
7 600,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej 28 800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 36 400,00

2 100,00
14 000,00
50 400,00
61 500,00
25 500,00
1 300,00
1 000,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 55 600,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 
urządzeń kserograficznych 24 800,00

60 000,00
25 000,00

21 000,00
7 400,00
1 020,00

6 700,00
1 216,00
1 000,00
3 000,00

105 092,00
44 100,00
59 792,00
1 200,00

4 100,00



Uzasadnienie 

UCHWAŁY Nr 278/49/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 10 stycznia 2008 roku.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu w Sierpcu na 
2008 rok.

Rada Powiatu w dniu 20 grudnia 2007 roku uchwałą nr 93/XIII/07 uchwaliła 
budżet powiatu na 2008 rok. Zgodnie z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku, o finansach publicznych dochody budżetu powiatu zostały przyjęte w 
pełnej klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki budżetu zostały przejęte w 
podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków bieżących i 
majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje oraz wydatki na obsługę 
długu publicznego.
Zarząd Powiatu wykonując postanowienia art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku, o finansach publicznych opracował układ wykonawczy budżetu 
powiatu na 2008 rok.
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