
UCHWAŁA NR 878/96/05
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 25 listopada 2005 roku.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie
wydatków budżetu powiatu na 2005 rok.

                           Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 roku – o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz.148 z póz zmian.)
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 póz. zm.) , § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego
(. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173 poz. 3826 z póz. zm.)  

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 
Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2005 rok w kwocie 16.500,00 zł, w
dziale  851-  Ochrona  zdrowia,  rozdział  85156  –  Składki  na  ubezpieczenia
zdrowotne  oraz  świadczenia  dla  osób  nie  objętych  obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego,  § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa  na  zadania  bieżące  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 29.216.928 zł.

1. Zwiększyć  wydatki  budżetu  powiatu  na  2005  rok  w kwocie  16.500,00  zł
w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia
zdrowotne  oraz  świadczenia  dla  osób  nie  objętych  obowiązkiem
ubezpieczenia  zdrowotnego,  §  3110  Świadczenia  społeczne  o  kwotę
16.500,00 zł.  Wydatki  budżetu  powiatu  po dokonanych zmianach wynoszą
29.830.328,00 zł.

§ 2.
Dokonać  zmian  w  planie  wydatków  budżetu  powiatu  na  2005  rok  zgodnie  z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2005 roku.

Zarząd :

Przewodniczący                   Paweł Ambor                   ....................
Członek                               Witold Lorek                    ....................
Członek                               Andrzej Gromelski            ....................
Członek                               Marek Lejman                  ....................
Członek                               Andrzej Twardowski         ....................



Załącznik Nr 1 do uchwały nr 878/96/05
Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 2005 roku.
Klasyfikacja
budżetowa
Dzia
ł

Rozdzi
ał

§
Treść Zmniejsze

nia
Zwiększe

nia

750 Administracja publiczna 7.100. 7.100.
75019 Rady powiatów 2.489. 4.300.

3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 4.300.

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2.000.

4410 Podróże służbowe krajowe 489.
75020 Starostwa powiatowe 4.611. 2.800.

3020 Wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń 1.000.

4010 Wynagrodzenia osobowe 3.611.
4040 Dodatkowe wynagrodzenia

roczne
2.800.

754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 31.727. 31.727.

75411 Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej

3070 Wydatki osobowe niezaliczane
do uposażeń wypłacane
żołnierzom i funkcjonariuszom 1.715.

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 6.008.

4060 Pozostałe należności żołnierzy
zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy 8.575.

4070 Dodatkowe uposażenia roczne
dla żołnierzy zawodowych oraz
nagrody roczne dla
funkcjonariuszy 14.699.

4180 Równoważniki pieniężne i
ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy 4.314.

4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 20.707.
4260 Zakup energii 6.706.
4280 Zakup usług zdrowotnych 730.



853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki  społecznej 567. 567.

85321 Zespoły ds. orzekania o
niepełnosprawności 567. 567.

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne

499.

4120 Składki na Fundusz Pracy 68.
4410 Podróże służbowe krajowe 567.

Ogółem: 39.394. 39.394.


