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UCHWAŁA  NR ……………../2017 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………………………. 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Wołomińskiego na 2017 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 2016 r. poz. 1870, z poźn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego 

uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Do Uchwały Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.  

w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok wprowadza się zmiany 

ujęte w niniejszej uchwale.  

 

§ 2 

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z tabelą Nr 1. 

     Plan wydatków po zmianach wyniesie 201 082 168 zł. 

2. Dokonuje się zmian  w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których    

     zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130 666 zł zgodnie z tabelą Nr 2.  

     Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 39 769 219 zł. 

 

       § 3 

W tabeli Nr 2 w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne 

powiatowe dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Budowa 

chodnika  

w Sulejowie, g. Jadów” na nowe brzmienie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W  

od km 0+000,00 do km 0+596,07 w m. Sulejów, gm. Jadów” 

 

§ 4 

Dokonuje się zmiany:  

1) Tabeli nr 2 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2017” 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 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2017 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. 

 

§ 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 

2017. 

 

II.1    Plan  wydatków zwiększa  się  o kwotę  130 666 zł  w   dziale  600 transport i łączność  w 

rozdziale  60014  przeznaczoną na : 

a)  wprowadzenie nowego zadania majątkowego  z  kwotą  107 196 zł  pn. Przebudowa ciągu drogi 

4314 W Turów- Leśniakowizna - Majdan  , z zawartej umowy  niewypłacone   środki w 2016 w 

wysokości 80 136 zł  oraz konieczność korekty przebiegu drogi   - prace dodatkowe w wysokości 

27060 zł   ( 600.60014.6050),  

b) wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą  5 000 zł pn. Wykonanie map projektu 

podziałów nieruchomości niezbędnych dla uzyskania decyzji ZRID  dla rozbudowy i przebudowy  

drogi powiatowej Nr 4329 na odcinku od styku  skrzyżowania z drogą wojewódzką  634 do 

skrzyżowania ulic Kościuszki , Łąkowej i Polnej ( wraz z tym skrzyżowaniem ) w Tłuszczu  , gm. 

Tłuszcz,  dodatkowe podziały nieruchomości  (  600.60014.6050), 

c) zwiększenia nakładów o kwotę  12 420 zł na zadanie majątkowe pn. Projekt i przebudowa  

chodnika w msc Jażwie , gm. Tłuszcz  ,  z zawartej umowy niewypłacone   środki w 2016 w 

wysokości 12 420  zł  ( 600.60014.6050), 

d) wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą  6050 zł  pn. Dotacja celowa dla Gminy 

Strachówka na realizację zadania Przebudowa skrzyżowań  dróg powiatowych z drogami 

gminnymi w Gminie Strachówka ,  wniosek  Gminy ( 600.60014.6610), 

   

    2. Plan   wydatków   budżetu zmniejsza się  o kwotę   130 060    zł    w tym :  

1. w dziale 600 transport i łączność zmniejszenie nakładów na remonty bieżące dróg  o kwotę  54 666 zł, 

co wynika z konieczności utworzenia nowych zadań inwestycyjnych, 

2.  w dziale 020 leśnictwo   zmniejszenie nakładów na nadzór nad lasami niepaństwowymi o kwotę 

76 000 zł  , rozwiązanie  porozumienia  z Nadleśnictwem Drewnica  zwalnia  środki zaplanowane na 

realizację porozumienia. 

. 
Ogółem zwiększa   się plan wydatków   o kwotę     0  zł. 
 

III  Uaktualnia się  tabelę   Nr  3  pn. Plan wydatków  majątkowych  na rok 2017  i   

wprowadza   zmiany  ujęte  w niniejszej  uchwale . 
 

IV  Uaktualnia   się  załącznik  Nr  1  Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom 

należącym  i nie należącym  do sektora finansów publicznych  i wprowadza zmiany   ujęte  

w niniejszej uchwale. 

 

 

  


