
UCHWAŁA  Nr 237/XXXV/06
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie  zwiększenia  dochodów  i  wydatków budżetu  powiatu  na 2006
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),  § 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.  Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2006 rok o kwotę 1.359.800,00
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

    Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą                    
    30.602.073,00 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2006 rok o kwotę 
   1.359.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.       
    Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 32.809.073,00 zł.   
    Wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynoszą 
     3.054.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.

1. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  obowiązuje  w  roku
budżetowym 2006.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
     Mazowieckiego.

§ 4 .

Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Płocku.

Wiceprzewodniczący Rady 
/-/

Juliusz Gorzkoś



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 237/XXXV/06
Rady Powiatu z dnia 31 marca 2006 roku.
Klasyfikacja
budżetowa
Dzi
ał

Rozdzi
ał

§ 
Treść Zwiększe

nia

803 Szkolnictwo wyższe 102.000.
80309 Pomoc materialna dla studentów 102.000.

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

76.500.

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

25.500.

851 Ochrona zdrowia 693.000.
85111 Szpitale ogólne 693.000.

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego

693.000.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

186.800.

85333 Powiatowe urzędy pracy 186.800.
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez

powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy

186.800.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 378.000.



85415 Pomoc materialna dla uczniów 378.000.
2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę

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

264.600.

2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) 113.400.

Razem: 1.359.800.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 237/XXXV/06
Rady Powiatu z dnia 31 marca 2006 roku.

Klasyfikacja
budżetowa
Dzia

ł
Rozdzia

ł
§

Treść Zwiększenia

803 Szkolnictwo wyższe 102.000.
80309 Pomoc materialna dla studentów 102.000.

3218 Stypendia i zasiłki dla studentów 76.500.
3219 Stypendia i zasiłki dla studentów 25.500.

851 Ochrona zdrowia 693.000.
85111 Szpitale ogólne 693.000.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

693.000.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

186.800.

85333 Powiatowe urzędy pracy 186.800.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155.800.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.500.
4120 Składki na Fundusz Pracy 4.500.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 378.000.
85415 Pomoc materialna dla uczniów 378.000.

3248 Stypendia dla uczniów 264.600.
3249 Stypendia dla uczniów 113.400.

Razem: 1.359.800.



Uzasadnienie 
 UCHWAŁY NR 237/XXXV/06
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 31 marca 2006 roku

Zarząd  Powiatu  w  Sierpcu  zwraca  się  z  prośba  do  Rady  Powiatu  o
zatwierdzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2006: 

I. Źródłem sfinansowania zwiększenia dochodów o kwotę 1.359.800. zł
są  zawarte  umowy  z  Zarządem  Województwa  Mazowieckiego  na
kwotę 1.173.000. zł z tego:
a) dotacja na realizację wypłat stypendiów dla studentów w kwocie

102.000.zł,  z  czego  kwota  76.500.  zł,  to  środki  pochodzące  z
Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  i  25.500.  zł,  to  środki
pochodzące z budżetu Państwa,

b) dotacja  na  realizację  zadania  pn.  „Modernizacja  dachu  Szpitala
Powiatowego w Sierpcu” w kwocie 693.000. zł.

c) dotacja  celowa  na  wypłatę  stypendiów  dla  uczniów  szkół
ponadgimnazjalnych  w  kwocie  378.000.  zł,  z  czego  kwota
264.600.  zł,  to środki  z Europejskiego Funduszu Społecznego,  a
kwota 113.400. zł, to środki budżetu Państwa.

Źródłem sfinansowania  dochodów w dziale  853,  rozdział  85333  w
kocie 186.800. zł , są środki otrzymane z Funduszu Pracy.

II. Zwiększenia po stronie wydatków dotyczą:
a) w rozdziale  80309 – pomoc materialna dla studentów w kwocie

102.000. zł, dotyczy wypłat stypendiów dla studentów, z czego ze
środków unijnych 76.500. zł, i środków budżetu Państwa 25.500. 

b) w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, w kwocie 693.000. zł, środki
te  przeznaczone  zostaną  na  wymianę  azbestowego  pokrycia
dachowego  Szpitala  Powiatowego  w  Sierpcu.  Całkowity  koszt
zadania wynosi 770.000. zł. Różnica w kwocie 77.000. zł jest ujęta
w planie wydatków budżetu powiatu na 2006 roku, jako wymagany
udział środków własnych powiatu.  

c) w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy w kwocie 186.800. zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 155.800. zł, i
pochodnych  od  wynagrodzeń  w  wysokości  31.000.  zł,
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu 

d) w rozdziale 85415 – to środki na wypłatę stypendiów dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 378.000. zł , z czego kwota
264.600. zł pochodzi ze środków unijnych, a kwota 113.400. zł, to
środki budżetu Państwa.  



      
   


