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    UCHWAŁA  NR ………/2018 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ……… 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 2018 r. poz. 995) 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, z późn. zm.) 

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  3 280 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 

     Plan dochodów po zmianach wyniesie 203 249 216 zł. 

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

     zwiększa  się plan wydatków o kwotę  3 280 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 

     Plan wydatków po zmianach wyniesie 230 382 609 zł. 

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

     zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 149 275 zł zgodnie z tabelą Nr 3.  

     Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 58 041 919 zł. 

 

                                                                       § 3    
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. Plan dochodów zgromadzonych na  wydzielonym 

rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 polegającej na 

zwiększeniu planu finansowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o kwotę 

9 000  zł. 

 

                                                                      § 4                                                                    

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 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku  2018” 

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

bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017” do uchwały, o której mowa  

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

Nr 2 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 

2018. 

I.1 Plan  dochodów  zwiększa się  o kwotę  3 280 000  zł  w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

1) W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3 280 000 zł 

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego ( 758.75814.6680). 

 

 

Ogółem zwiększa  się plan  dochodów  budżetu o kwotę  3 280 000 zł. 
 

II.1 Plan  wydatków zwiększa się o kwotę  3 280 000  zł w następujących pozycjach: 

1) w dziale 600 Transport i łączność    zwiększenie o kwotę   3 130 000  zł  w tym: 

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe  wydatki majątkowe kwota 3 014 275 zł: 

- zwiększenie o kwotę 23 838 zł na  zadanie pn. „Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła  

do skrzyżowania z trasą S8” , płatność końcowa za wykonanie dokumentacji projektowej 

(600.60014.6050), 

- zwiększenie o kwotę 5 000 zł na zadanie pn. „Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej 

ul. Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, 

 gm. Zielonka” , płatność końcowa za wykonanie dokumentacji projektowej (600.60014.6050), 

- zwiększenie o kwotę 40 465 zł na zadanie pn. „ Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej 

 i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz”, złożone oferty w postepowaniu przetargowej 

przewyższają zaplanowane środki  (600.60014.6050), 

- zwiększenie o kwotę 675 972 zł na zadanie pn. „Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego  

i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki”, przeniesienie środków z kategorii wydatków 

niewygasających   (600.60014.6050), 

- zwiększenie o kwotę 39 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 4343W i rozbudowa 

skrzyżowania od DK 50 z drogą powiatową  nr 43436W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów”, złożone 

oferty w postepowaniu przetargowej przewyższają zaplanowane środki  (600.60014.6050), 

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. 

Tłuszcz”  środki na nadzór ( 600.60014.6050), 

- zwiększenie dotacja kwota 2 200 000 zł  dotyczy „Dotacji celowej dla gminy Marki na realizację 

zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na 

odcinku od drogi Krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki” wniosek Gminy Marki o przesunięcie 

terminu realizacji zadania do 31.12.2018  (600.60014.6610), 

b) w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatki bieżące kwota 115 725 zł przeznaczona na  

opłaty za umieszczanie pojazdów na parkingu  depozytowym  ( 600.60095.4300), 

 

2)w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) zwiększenie o kwotę 15 000 zł pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz na montaż klimatyzacji w 

filii Wydziału Komunikacji w Tłuszczu (600.60014.2710), 

3)w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków 

majątkowych o kwotę 135 000 zł na zadanie pn. „Projekt oraz wymiana systemów ppoż. oraz instalacji 

przyzywowej w budynku głównym i pawilonach DPS Radzymin”, środki zostaną przeznaczone na montaż 

instalacji  ppoż. w pawilonach Nr 1 i Nr 2 przy DPS Radzymin (852.85202.6050). 

  

        Ogółem zwiększa   się plan wydatków   o kwotę    3 280 000 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 Uaktualnia się  tabelę  Nr 5  pn. Dochody  i wydatki na zadania z zakresu 

administracji  rządowej w roku 2018 . 

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. 

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

 i wydatków nimi finansowanych na rok 2018  wprowadza się zwiększenie w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Radzyminie   ( zwiększenie kwoty dochodów z najmu pomieszczeń i przeznaczenie jej na 

wydatki bieżące  o 9 000zł  ) , oraz uaktualnia się nazwy jednostek. 

 


