
UCHWAŁA NR 923/102/06
ZARZADU POWIATU W SIERPCU

z dnia 8 lutego 2006 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok
2006.
           

 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 oraz 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku        o finansach
publicznych(Dz. U Nr 249 poz. 2104) 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.
W uchwale Nr 917/101/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2006 roku,
w sprawie  wniesienia  pod  obrady  Rady  Powiatu  w Sierpcu  projektu  uchwały  w
sprawie  zwiększenia  dochodów  i  wydatków  budżetu  powiatu  na  2006  rok  § 1
otrzymuje brzmienie:
„§1.
Przedłożyć  do  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  Radzie  Powiatu  propozycję  zmian  w
planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 rok polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetu powiatu 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. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.359.800,00 zł, zgodnie z
załącznikiem  Nr  2  do  niniejszej  uchwały.  Wydatki  budżetu  powiatu  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 Staroście Sierpeckiemu

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
Przewodniczący            Paweł Mariusz Ambor           ........................
Członek                        Witold Lorek                           ........................
Członek                        Andrzej Gromelski                  .…………….
Członek                        Marek Lejman                         ......................
Członek                        Andrzej Twardowski               ....................... 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 923/102/06
Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2006 roku.

Klasyfikacja budżetowa
Dzi
ał

Rozdział § Treść Zwiększenia

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 923/102/06
Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2006 roku.

Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział § 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.




