
 

 

 

  

 UCHWAŁA  NR ……………../2018 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ……. stycznia 2018 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  

19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok 

 

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

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Do Uchwały Nr XLIII-484/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.  

w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 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  36 200 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 

     Plan dochodów po zmianach wyniesie 192 239 742 zł. 

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

     zwiększa  się plan wydatków o kwotę  2 166 840 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 

     Plan wydatków po zmianach wyniesie 208 529 338 zł. 

3. Dokonuje się zmian  w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w wyniku których    

     zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 195 640 zł zgodnie z tabelą Nr 3.  

     Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 41 291 781 zł. 

 

                                                                       § 3 

Treść § 2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 289 596 zł  sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z: 

a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 12 158 956 zł; 

b)    wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

Powiatu w kwocie 4 130 640 zł; 

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 24 130 640 zł, z następujących tytułów: 

a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 20 000 000 zł; 

b)  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

Powiatu w kwocie 4 130 640 zł; 

 

                 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

                                                                       § 4 

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do skrzyżowania z drogą gminną  

w msc. Zofinin gm Strachówka” na nowe brzmienie „Sporządzenie dokumentacji projektowej 

przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do 

granicy miejscowości Osęka gm Strachówka”. 

 

 



 

 

 

§ 5 
Dokonuje się zmiany:  

1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” 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 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do uchwały, o której 

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

Nr 4 do niniejszej uchwały. 

3) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2018 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie  
Zarząd Powiatu  Wołomińskiego   występuje  do Rady   o zatwierdzenie  zmian  w budżecie  Powiatu  na rok 

2018. 

I.  Plan  dochodów  zwiększa się  o kwotę  36 200 zł ,   w dziale 853  pozostałe zadania w zakresie  

pomocy społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy w związku ze zwiększeniem środków z 

Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń  i składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników  Powiatowego Urzędu Pracy. 

II.1    Plan  wydatków zwiększa  się  o kwotę  2 540 766  zł  w   następujących pozycjach : 

          1)    dziale  600 transport i łączność  w rozdziale  60014  o kwotę  1 980 100 zł   z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków majątkowych.   

   -  zwiększenie nakładów o kwotę   1 853 000 zł  na   zadanie pn.  Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W 

na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin      , zwiększenie nakładów 

wynika z analizy ofert złożonych w postepowaniu przetargowym           ( 600.60014.6050 ) 

-   zwiększenie nakładów o  kwotę 56 000 zł na zadanie   pn.  Przebudowa  ciągu ulic Kochanowskiego                 

i Drewnickiej w Ząbkach,  zwiększenie  wynika z konieczności zabezpieczenia nakładów na nadzór oraz 

przygotowaniem dokumentacji na następny odcinek ciągu drogowego  ( 600.60014.6050 ) 

-  zwiększenie nakładów o  kwotę 40 000 zł na zadanie   pn.  Przebudowa drogi powiatowej ul Lipowa                

i Wolności w Zielonce po stronie północnej , od ul Krótkiej do ul Powstańców wraz z wykonaniem przejścia 

dla pieszych  łączącego delikatesy Emiś  z osiedle, gm.  Zielonka   konieczność przygotowania map 

podziałowych wymaga zwiększenia nakładów ( 600.60014.6050 ) 

- zwiększenie nakładów o  kwotę 31 100 zł na zadanie   pn.  Przebudowa  skrzyżowania  drogi powiatowej       

w msc Małopole , gm. Dąbrówka   zwiększenie  wynika z konieczności zabezpieczenia nakładów na nadzór 

  (   600.60014.6050 ) 

         2 )  w dziale 852 Pomoc społeczna   zwiększenie  o kwotę  308 926  zł z przeznaczeniem na : 

            - zwiększenie o 22 000 zł  kwoty dotacji  dla  Gminy  Dąbrówka na realizację programu 

Takrodzina.pl 

- zwiększenie o 30 000 zł  kwoty dotacji  dla  Gminy Klembów na realizację programu Takrodzina.pl 

- zwiększenie o  85 000 zł  kwoty dotacji  dla  Gminy Marki na realizację programu Takrodzina.pl 

- zwiększenie o  6 406   zł  kwoty dotacji  dla  Gminy Poświętne  na realizację programu 

Takrodzina.pl 

- zwiększenie o 40 000 zł  kwoty dotacji  dla  Gminy  Radzymin na realizację programu Takrodzina.pl 

- zwiększenie o  5 520  zł  kwoty dotacji  dla  Gminy Tłuszcz  na realizację programu Takrodzina.pl 

- zwiększenie o  70 000 zł  kwoty dotacji  dla  Gminy Ząbki na realizację programu Takrodzina.pl 

- zwiększenie o  50 000  zł  kwoty dotacji  dla  Gminy Klembów na realizację programu Takrodzina.pl 

( 852.85295. 2710 )  

3)  w dziale  853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 36 200 zł                           

z przeznaczeniem  na  wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne  pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy  ( 853.85333.4010, 4110 )  

             4) w dziale 921  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie  o kwotę  215 540ł  z 

przeznaczeniem  na  utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Renowację zabytkowej lokomotywy  

wraz z tenderem , znajdującej się na terenie Zespołu   Szkół   w  Tłuszczu, powyższa kwota zabezpiecza 

wkład własny do wniosku o dofinansowanie, 

    2. Plan   wydatków   budżetu zmniejsza się  o kwotę    373 926   zł    w tym :  

1. w dziale 852 Pomoc społeczna   zmniejszenie   o kwotę  308 926 zł  planu dotacji na realizację 

programu Takrodzina.pl 
2. w dziale 921  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego  zmniejszenie o kwotę 65 000 zł  planu 

wydatków na remont  zabytkowej lokomotywy. 
Ogółem zwiększa   się plan wydatków   o kwotę    2 166 840   zł. 
 

III  Uaktualnia się  tabelę   Nr  3  pn. Plan wydatków  majątkowych  na rok 2018  i   

wprowadza   zmiany  ujęte  w niniejszej  uchwale . 

IV Uaktualnia się  tabelę  Nr 4 pn. Przychody i rozchody w roku 2018  i  zwiększa się  

kwotę wolnych  środków o 2 130 640 zł . 

V. Uaktualnia   się  załącznik  Nr  1  Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom 

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

w niniejszej uchwale. 
 

 


