
UCHWAŁA  NR 10/2/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 7 grudnia 2006 roku 
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
zwiększenia  dochodów  i  wydatków  budżetu,  dokonania  zmian  w  planie
dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 rok
            Na podstawie art.60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o
samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r.Nr 142 poz. 1592 z póz. zm.) , art.165, 166
ust. 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U
Nr 249 poz. 2104 z póz. zm.) oraz § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego ( Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2002 r. Nr 173 poz.3826 z póz. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
Przedłożyć  do  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  Radzie  Powiatu  propozycję  zmian  w
dochodach budżetu powiatu na 2006 rok polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na 2006 rok w kwocie 465.064,00
zł oraz dokonaniu zmian w planie dochodów budżetu powiatu zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

     Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
     34.272.420,00 zł.
2. Zwiększeniu  wydatków  budżetu  powiatu  na  2006  rok  w  kwocie

465.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
     Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 
     36.479.420,00 zł. 
3. Dokonaniu zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie
     z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki inwestycyjne 
     po dokonanych zmianach wynoszą 5.048.932,00 zł, zgodnie z 
     załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd:
Przewodniczący           Sławomir Fułek                     ........................
Członek                        Andrzej Twardowski            ......................... 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski        ......................... 
Członek                        Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Adam Pijankowski                ........................  



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10/2/06 
Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2006 roku.
Klasyfikacja
budżetowa
Dzia
ł

Roz
dział

§
Treść Zmniejsze

nia 
Zwiększe
nia 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.300.
70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami
2.300.

2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 2.300.

750 Administracja publiczna 51.400.
75020 Starostwa powiatowe 51.400.

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 40.000.
0690 Wpływy z różnych opłat 1.000.
0750 Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym, charakterze 

2.400.
0970 Wpływy z różnych dochodów 8.000.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 22.474.

75411 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej 22.474.

6260 Dotacje celowe otrzymane z
funduszu celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

22.474.



756 Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 2.000.

75618 Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw 2.000.

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

2.000.
758 Różne rozliczenia 1.299.648. 1.556.488.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu
państwa

219.578.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 37.262.

2760 Środki na uzupełnienie dochodów
powiatu

37.262.

75832 Część równoważąca subwencji
ogólnej dla powiatów 1.299.648. 1.299.648.

2760 Środki na uzupełnienie dochodów
powiatu

1.299.648.

2920 Subwencje ogólne z budżetu
państwa

1.299.648.

803 Szkolnictwo wyższe 19.200.



80309 Pomoc materialna dla studentów 19.200.
2888 Dotacja celowa otrzymana przez

jednostkę samorządu terytorialnego
od innej jednostki samorządu
terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień( umów) 14.400.

2889 Dotacja celowa otrzymana przez
jednostkę samorządu terytorialnego
od innej jednostki samorządu
terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień( umów) 4.800.

852 Pomoc społeczna 8.000.
85202 Domy pomocy społecznej 8.000.

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu 8.000.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 102.850.
85410 Internaty i bursy szkolne 25.000.

0690 Wpływy z różnych opłat 25.000.
85415 Pomoc materialna dla uczniów 77.850.

2888 Dotacja celowa otrzymana przez
jednostkę samorządu terytorialnego
od innej jednostki samorządu
terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień( umów) 52.782.

2889 Dotacja celowa otrzymana przez
jednostkę samorządu terytorialnego
od innej jednostki samorządu
terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień( umów) 25.068.

Ogółem: 1.299.648. 1.764.712.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 10/2/06
Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2006 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dzia
ł

Rozdz
iał

§
Treść

Zwiększe
nia

600 Transport i łączność 2.000.
60014 Drogi publiczne powiatowe 2.000.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( własne) 2.000.
750 Administracja publiczna 90.830.

75020 Starostwa powiatowe 90.830.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( własne) 57.300.
4300 Zakup pozostałych usług (własne) 33.530.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 22.474.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej 22.474.

4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 22.474.
801 Oświata i wychowanie 69.578.

80130 Szkoły zawodowe 69.578.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( własne) 69.578.

803 Szkolnictwo wyższe 19.200.
80309 Pomoc materialna dla studentów 19.200.

3218 Stypendia i zasiłki dla studentów ( porozumień) 14.400.
3219 Stypendia i zasiłki dla studentów ( porozumień) 4.800.

852 Pomoc społeczna 8.132.
85202 Domy pomocy społecznej 8.132.

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych ( własne)

8.132.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 252.850.
85410 Internaty i bursy szkolne 175.000.

4220 Zakup środków żywności (własne) 15.000.
4260 Zakup energii ( własne) 10.000.
4270 Zakup usług remontowych 150.00.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 77.850.
3248 Stypendia dla uczniów 52.782.
3249 Stypendia dla uczniów 25.068.

Ogółem: 465.064.
                                                           



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 10/2/06
Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2006 roku

Klasyfikacja
budżetowa

Dzia
ł

Rozdz
iał

§
Treść Zmniejsz

enia 
Zwiększ
enia

600 Transport i łączność 63.360. 63.360.
60014 Drogi publiczne powiatowe 63.360. 63.360.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
 ( własne) 25.000.

4300 Zakup usług pozostałych ( własne) 5.860.
4430 Różne opłaty i składki ( własne) 2.500.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych ( własne)
63.360.

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych ( własne) 30.000.

757 Obsługa długu publicznego 35.000.
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i,

gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego

35.000.
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i

poręczeń 35.000.
851 Ochrona zdrowia 35.000.

85111 Szpitale ogólne 35.000.
6220 Dotacje celowe z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów
publicznych

35.000.
Ogółem: 98.360. 98.360.




