
UCHWAŁA NR 486/85/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 22 października 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr 476/83/08 Zarządu Powiatu z dnia 8 października 2008
wnoszącą pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania
zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian
w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym na 2008 rok.
                 Na podstawie art.60 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. 191 ust.
2 i 3 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 projekcie uchwały Rady Powiatu wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 1 pkt. 1 projektu Uchwały Rady Powiatu otrzymuje brzmienie
„Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 1 513 922,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu
po dokonanych zmianach wynoszą 40 803 659,00 zł.”

2. Paragraf 2 pkt. 1 projektu uchwały Rady Powiatu otrzymuje brzmienie
„Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2008 rok, o kwotę 1 513 922,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu
po dokonanych zmianach wynoszą 

     45 903 659,00 zł. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 
     8 776 101,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.” 
3. W załączniku Nr 1, do projektu uchwały Rady Powiatu w dziale 600 –

transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe dodaje się §
6260 – dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000 zł.

4. W załączniku Nr 2, do projektu uchwały Rady Powiatu w § 6050 – wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych, kwotę 1 050 000 zł, zastępuje się kwotą
„1 100 000 zł.”

5. W załącznik Nr 2a do projektu uchwały Rady Powiatu w dziale 600 –
transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe dodaje się
pozycję o treści „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września -
Puszcza w kwocie 100 000 zł.”

6. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu zwiększa się wydatki
działu 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 000 zł.
Dodaje się działy:



a) 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu
poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego, w którym zmniejsza się wydatki w § 8020 o kwotę
216 000 zł. 
b) 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe, w którym
zwiększa się wydatki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o
kwotę 166 000 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        ........................
Członek                        Adam Pijankowski                ........................  

.



Uzasadnienie  
UCHWAŁY NR 486/85/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 października 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr 476/83/08 Zarządu Powiatu z dnia 8 października 2008
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie 
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania
zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian
w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym na 2008 rok.

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu na 2008 rok w dziale 600 – transport
i łączność, rozdział 60014 w § 6260 o kwotę 50 000 zł, wynika z podpisanego
porozumienia z Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Zarządem
Powiatu Sierpeckiego o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr
3706W Września – Puszcza.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok w dziale 600 – transport
i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe w § 6050 o kwotę
50 000 zł, jest skutkiem podpisanego porozumienia.

3. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok polegające
na:

a) Zwiększeniu wydatków w dziele 600 – transport i łączność, rozdział
60014 – drogi publiczne powiatowe w § 6050 o kwotę 50 000 zł,
wynika z obowiązku współfinansowania ze środków własnych powiatu
przebudowy drogi powiatowej Nr 3706W Września – Puszcza.

b) Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – obsługa długu publicznego,
rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w § 8020 o
kwotę 216 000 zł, pozwoli na sfinansowanie udziału własnego w
przebudowie drogi powiatowej Września – Puszcza, w kwocie 50 000
zł, a pozostała kwota 166 000 zł, zostanie przeznaczona na zwiększenie
wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 –
szkoły zawodowe w § 4010, w związku z brakiem środków na
wynagrodzenia. W budżecie powiatu na 2008 rok zabezpieczona była
kwota 302 900 zł, z przeznaczeniem na ewentualne spłaty zobowiązań
budżetu powiatu z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń dla 

    SP ZZOZ, do chwili obecnej z budżetu powiatu nie wydatkowano żadnej
    kwoty z tego tytułu, pozostała kwota 86 900 zł, pozwoli na 
    zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych gwarancji do 
    końca roku budżetowego.
  

      
 




