UCHWAŁA NR ………../2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia …………. 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 z późn. zm.) 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 93 800 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 182 633 718,34 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których
zwiększa się plan wydatków o kwotę 93 800 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 197 322 711,34 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 w roku 2016”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
§4
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. Plan dochodów zgromadzonych na wydzielonym
rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2016 polegającej na:
a) zwiększeniu w dziale 801 rozdziale 80102 pozycji Zespołu Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku dochodów i wydatków o kwotę 700 zł,
b) zwiększeniu w dziale 801 rozdziale 80130 pozycji Zespołu Szkół im. Ignacego
Mościckiego w Zielonce o kwotę 29 000 zł.
§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;
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.
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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.
4) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2016” do uchwały, o której mowa
w § 2, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem
Nr 2 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. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 93 800 zł

z następujących
źródeł
1. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy
pracy o kwotę 93 800 zł środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na nagrody dla
Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie ( 853.85333 § 2690).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 93 800 zł.
Plan wydatków zwiększa się o kwotę 107 700 zł w następujących podziałkach
klasyfikacji budżetowej :

II.1

1.

2.

3.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji
zwiększenie o kwotę 5 700 zł
- kwota 4 500 zł przeznaczona państwowy fundusz celowy - nagrody dla policjantów(754.75404§2300)
-kwota 1 200 zł przeznaczona na Funduszu Wsparcia Policji na zakup
dwóch wózków
do pomiaru odległości przy kolizjach i wypadkach drogowych (754.75404§6170)
w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę
8 200 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch kompletnych zestawów komputerowych wraz
z
oprogramowaniem
oraz
zabezpieczeniem
antywirusowym
dla
PCPR
w
Wołominie”(852.85218§6060)
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy
pracy o kwotę 93 800 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Powiatowego Urzędu Pracy w
Wołominie nagroda w rankingu działań na rzecz poprawy wskaźników zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej
( 853.85333 § 4010, 4120)

2. Plan
1.
2.

wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 13 900 zł w tym :
w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne zmniejszenie o kwotę 5 700 zł
rezerwy ogólnej (758.75818. §4811)
w dziale 852 dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
zmniejszenie o kwotę 8 200 zł wydatki bieżące – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na
Fundusz Pracy, zakup energii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (852.85218
§4110,4120,4260)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę

93 800 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.

VI Uaktualnia

się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym
i wydatków nimi finansowanych na rok 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
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