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UCHWAŁA  NR  ………/2016 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …… lipca  2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok 

 

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

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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 XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 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  27 815 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 

     Plan dochodów po zmianach wyniesie 173 250 254 zł. 

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

     zwiększa  się plan wydatków o kwotę  27 815 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 

     Plan wydatków po zmianach wyniesie 187 939 247 zł. 

 

§ 3 

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. 

 

§ 4 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom 

należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych polegającej na zmianie nazwy 

zadania  w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych w dziale 754 rozdziale 

75410 z dotychczasowej „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” na nową nazwę „Zakup lekkiego 

samochodu rozpoznania ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla KP PSP w 

Wołominie”. 

 

§ 5 

Dokonuje się zmiany:  

1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” do uchwały, o której 

mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą  

Nr 3 do niniejszej uchwały. 
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2) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku  2016” 

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

z tabelą Nr 4   do niniejszej uchwały. 

3) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym  

i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa  

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

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 7 

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 

2016. 

I. Plan  dochodów  budżetu Powiatu zwiększa  się o kwotę   27 815   w dziale 801  Oświata i 

wychowanie  w tym : 

- dotacja na realizację  projektu Green, greener, the greenest   wind, water and the world  w wysokości   

4 274  zł, 

- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie dokształcania nauczycieli ZS w Zielonce  

w wysokości  23 541 zł. 

 

II.1    Plan  wydatków zwiększa  się  o kwotę  335 005  zł  w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej : 
1. w dziale 600  Transport i łączność   w rozdziale  60014  drogi publiczne powiatowe zwiększenie  o kwotę  

65 000 zł   na  zakup  samochodu osobowego  na potrzeby  WID , 

2. w dziale  801 Oświata  i wychowanie  zwiększenie  o kwotę  170 005  zł z przeznaczeniem na: 

- remont pomieszczeń  przeznaczonych na potrzeby  Zespołu Szkół Specjalnych w wysokości 100 000 zł, 

- remonty w szkołach zawodowych  w wysokości  42 190  zł, 

-  dofinansowanie dokształcania  nauczycieli  ZS  w Zielonce  kwota   23 541 zł, 

-  zwiększenie nakładów na realizację projektu  Green, greener, the greenest  wind, water and the world    

w wysokości   4 274  zł  

3. w  dziale  852 Pomoc społeczna  zwiększenie  o kwotę  100 000 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania 

pn:. Opracowanie  dokumentacji projektowej  budowy Domu Dziecka w Równem.  

 

      2. Plan   wydatków   budżetu zmniejsza się  o kwotę   307 190     zł   w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej  : 

1. w dziale  630  Turystyka  zmniejszenie o kwotę  100 000 zł   rezygnacja   z realizacji zadania pn. 

Uporządkowanie ruchu turystycznego  na obszarach Natura 2000 Kuligów 2020, (konkursy na realizację 

zadań dofinansowanych ze środków  unijnych  zostaną  ogłoszone  przez  LGZ   pod koniec roku 2016) 

2. w  dziale  801  Oświata i wychowania  - zmniejszenie  o  kwotę  107 190 zł, oszczędności  po przetargowe  

 w zadaniach  pn. Budowa  ogrodzenia terenu Zespołu Szkól Ekonomicznych w Wołominie  oraz  

pn:. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, wymiana instalacji  

CO i CWU, 

3. w  dziale  852 Pomoc społeczna   zmniejszenie o kwotę 100 000 zł  - rezygnacja  z zadania pn. Przebudowa 

kuchni przy Domu Dziecka w Równem. 

 

Ogółem zwiększa   się plan wydatków   o kwotę     27 815  zł. 
 

III   Uaktualnia się  tabelę   Nr  3  pn:. Plan wydatków  majątkowych  na rok 2016  i   wprowadza   zmiany  

ujęte  w niniejszej  uchwale . 

 

IV Uaktualnia się   tabelę nr  4  Dochody  i wydatki związane z realizacja zadań  z zakresu administracji 

rządowej  i  innych zadań zleconych odrębnymi  ustawami  w roku 2016   . 

V Uaktualnia   się  załącznik  Nr  1  Dotacje  udzielane w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie 

należącym do  sektora  finansów publicznych  i wprowadza zmiany   ujęte  w niniejszej uchwale. 

 

 

 


