
UCHWAŁA NR VI-126/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMŃSKIEGO 

z dnia 13 maja 2020 r. 

 

w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników powiatowych jednostek 

budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie 

dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2020 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), art. 212 ust. 2  pkt 2 w związku  

z art. 258 ust 1 pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 10 Uchwały Nr VII - 75/2015 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: określenia jednostek 

budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych 

dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego 

dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzenia - Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Upoważnia się kierowników powiatowych  jednostek budżetowych ujętych w załączniku Nr 1 

do niniejszej uchwały, do dokonywania przeniesień w planie finansowym dochodów 

gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych  w ramach 

jednego działu klasyfikacji budżetowej oraz w ramach kwot określonych uchwałą budżetową 

na rok 2020 lub jej zmianami. 

 

§ 2 

1. Kierownicy jednostek o których mowa w § 1 wprowadzają zmiany  w planach finansowych 

zarządzeniem. 

2. Kierownicy oświatowych jednostek budżetowych do opracowania zarządzenia stosują 

wzory dokumentów dostępne w Systemie Sigma firmy VULCAN w ramach aplikacji 

Elektroniczne Zarządzanie Oświatą w Powiecie Wołomińskim. 

3. Kierownicy pozostałych jednostek budżetowych stosują wzór zarządzenia określony  

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

      § 3 

W przypadku nieobecności osób wymienionych w § 1 czynności objęte niniejszym 

upoważnieniem wykonują w ich zastępstwie osoby ich zastępujące z wyłączeniem głównych 

księgowych. 

 

§ 4 

Kierownicy jednostek, o których mowa w § 1  przedkładają Zarządowi Powiatu 

Wołomińskiego za pośrednictwem Skarbnika zarządzenia w sprawie dokonanych przeniesień 

w planie finansowym: 

1) w terminie 7 dni od daty ich podpisania nie później jednak niż do 28 dnia m-ca; 

2) ostatnia zmian w danym miesiącu nie może być dokonana później, niż 7 dni przed 

końcem okresu sprawozdawczego. 

 

 

 



      § 5 

Zmiany w planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach 

przyznanych upoważnień nie mogą obejmować zmniejszeń planowanych wydatków, które 

powodowałyby w ciągu roku konieczność ich późniejszego zwiększenia. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikom powiatowych jednostek budżetowych. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Zarząd Powiatu: 

1) /-/ Adam Lubiak 

 

2) /-/ Robert Szydlik 

 

3)     Izabella Dziewiątkowska  

 

4)     Paweł Dąbrowski 

 

5) /-/ Grzegorz Siwek            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-126/2020 

z dnia 13 maja 2020 r. 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego: 

1) Szkoła Podstawowa Specjalna  im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie, 

2) Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, 

3) Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie, 

4) Liceum  Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, 

5) Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu, 

6) Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, 

7) Zespół Szkół w Wołominie, 

8) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, 

9) Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie, 

10)  Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie, 

11)  Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach, 

12)  Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie, 

13)  Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach, 

 



 Załącznik Nr 2 

do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-126/2020 

z dnia 13 maja 2020 r. 

 

ZARZĄDZENIE Nr………………….. 

DYREKTORA/KIEROWNIKA…………………………………. 

                                                                              NAZWA JEDNOSTKI 

 

                                                    z dnia…………… 

 

w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi 

finansowanych w roku…………… 

 

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI-……/2020 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia …. maja 2020 r. w sprawie :przekazania uprawnień 

dla kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi 

Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi 

finansowanych na rok 2020  - zarządzam  co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach 

działu………… rozdziału…………..  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.  

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenie powierza się głównemu księgowemu……………………………….. 

             NAZWA JEDNOSTKI  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

…………………………………………….. 

                               PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI 



 Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr..…….……….. 

                                                                                                                     

                                                                Dyrektora/Kierownika……………………………….. 
                                             nazwa jednostki 

 

z dnia ……..…… 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych  

w 2020 r. 

 

Dział Rozdział  Paragraf Treść 
Plan przed 

zmianą 
Zmniejszenie  Zwiększenie 

Plan po 
zmianie 

                

                

                

                

               

      RAZEM         

 

Uzasadnienie zmian: 


