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  UCHWAŁA  NR …………./2015 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ….. grudnia 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok 

 

        Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku  

z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)  Rada Powiatu Wołomińskiego  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Do Uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.  

w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany 

ujęte w niniejszej uchwale.  

 

§ 2 

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których  

     zwiększa   się plan dochodów o kwotę   46 132 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 

     Plan dochodów po zmianach wyniesie  161 421 034 zł. 

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których  

     zwiększa  się plan wydatków o kwotę  46 132 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 

     Plan wydatków po zmianach wyniesie 167 541 710 zł. 

 

       § 3 

1. Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu  „Dochody i wydatki   

      związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  

      ustawami”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych  

      na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015”   

      polegającej: 

a) na zwiększeniu o 2 500 zł kwoty dochodów i wydatków w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, 

b) na zwiększeniu o 10 300 zł kwoty dochodów i wydatków w Zespole Szkół 

Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku,  

       zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

 

§ 4 

 Dokonuje się zmiany:  

1) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku  2015” 

do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne 

z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały; 

2) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 

bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” do uchwały, o której mowa 

w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem  

Nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  
Zarząd Powiatu  Wołomińskiego   występuje  do Rady   o zatwierdzenie  zmian  w budżecie  Powiatu  na rok 

2015. 

I. 1. Plan  dochodów  budżetu Powiatu zwiększa  się o kwotę  46 132 zł  z następujących źródeł :  

1. W dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 46 132 

a) Kwota 18 654 zł części oświatowej subwencji ogólnej ( paragraf 2920),  

b) Kwota  27 478 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu ( paragrafu 2760). 

 

 II.1    Plan  wydatków zwiększa  się  o kwotę  216 132    zł  w następujących podziałkach klasyfikacji 

budżetowej : 

1. w dziale  801  Oświata i wychowanie   zwiększenie  o kwotę  175 464  zł  w tym : 

a. kwota   6 118 zł przeznaczona na zwiększenie  wydatków na wynagrodzenia i pochodne  w Zespole 

Szkół Specjalnych w Wołominie (  rozdział 80102  paragraf 4010 i 4110) 

b. kwota   23 263  zł przeznaczona na zwiększenie  wydatków na wynagrodzenia i pochodne  w 

Zespole Szkół Specjalnych w Markach (  rozdział  80102 paragraf 4010 i 4110) 

c. kwota   20 950  zł przeznaczona na zwiększenie  wydatków na wynagrodzenia i pochodne  w 

Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie (  rozdział  80111 paragraf 4010 i 4110) 

d. kwota   665 zł przeznaczona na zwiększenie  wydatków na wynagrodzenia i pochodne  w Zespole 

Szkół Specjalnych w Markach (  rozdział 80111 paragraf 4010 ) 

e. kwota   36 753  zł przeznaczona na zwiększenie  wydatków na wynagrodzenia i pochodne  w 

Zespole Szkół  Ogólnokształcących w Radzyminie  (  rozdział  80120 paragraf 4010 i 4110 ) 

f. kwota   18 625  zł przeznaczona na zwiększenie  wydatków na wynagrodzenia i pochodne, odpisy 

na ZFŚS  w Zespole Szkół  Ekonomicznych  w Wołominie (rozdział 8013 0 paragraf 4010 i 4110 ) 

g. kwota   30 542  zł przeznaczona na zwiększenie  wydatków na wynagrodzenia i pochodne  w 

Zespole Szkół Techniczno- Zawodowych w  Radzyminie (  rozdział 80130  paragraf  4010 i 4110 ) 

h. kwota   33 248  zł przeznaczona na zwiększenie  wydatków na wynagrodzenia i pochodne  w 

Zespole Szkół  w Zielonce (  rozdział 80130 paragraf 4010 i 4110 ) 

i. kwota 5 300 zł przeznaczona na zwiększenie  wydatków na wynagrodzenia i pochodne  w Zespole 

Szkół  Specjalnych w Wołominie (rozdział 80130 paragraf 4010 i 4110 ) 

2. w dziale  854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza   zwiększenie  o kwotę  40 668  zł , w tym : 

a. kwota   12 075  zł przeznaczona na zwiększenie  wydatków na wynagrodzenia i pochodne   

w  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołominie  (  rozdział 85406  paragraf 4010,4110 

), 

b. kwota 28 593 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenie i pochodne w 

Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Zielonce (rozdział 85406 paragraf 4010,4110 i 4120) 

zwiększenie planu pozwoli na opłacenie składek ZUS za grudzień 2015 r. 

 

      2. Plan   wydatków   budżetu zmniejsza się  o kwotę  170 000    zł   w następujących podziałkach  

klasyfikacji budżetowej  : 

1.  w dziale  700 Gospodarka mieszkaniowa  zmniejszenie  o 100 000 zł odszkodowania wypłacane za grunty 

zajęte pod drogi powiatowe – zadania własne (rozdział 70005 paragraf 4590), 

2.w dziale 852 Pomoc społeczna zastępcze zmniejszenie o kwotę  70 000 zł środki na opłacenie kosztów pobytu 

dzieci w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inny powiat, mniejsza liczba porozumień( rozdział 85204 

paragraf 2900), 

 

Ogółem zwiększa   się plan wydatków   o kwotę    46 132  zł. 

 

III  Uaktualnia   się   tabelę  Nr 5 Dochody  i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  w roku 2015   i wprowadza zmiany   ujęte  w 

niniejszej uchwale  oraz dokonane  uchwałami  Zarządu. 

IV Uaktualnia się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i 

wydatków nimi finansowanych na rok 2015 poprzez wprowadzenie zmian określonych w § 3 pkt 2 uchwały. 

 

  
 

 

 


