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                                               Uchwała Nr  

Rady Powiatu Wołomińskiego 

                                            z dnia  

 

zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu  

Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok 

 

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

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211,  

art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.  

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 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   230 740  zł zgodnie z tabelą Nr 1. 

Plan dochodów po zmianach wyniesie 156 158 793 zł. 

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

których zwiększa  się plan wydatków o kwotę  230 740  zł zgodnie z tabelą Nr 2. 

Plan wydatków po zmianach wyniesie 159 233 852 zł. 

 

 

 

 



2 

 

   § 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:  

1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” 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  2015” 

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

z tabelą Nr 4   do niniejszej uchwały. 

 

      § 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

 

 

       Przewodniczący  

       Rady Powiatu Wołomińskiego 

           

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

2015. 

 

I. 1. Plan  dochodów  budżetu Powiatu zwiększa  się o kwotę  230 740 zł  z tytułu 

wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków wydatków niewygasających dział 

758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. 

 

 Ogółem  zwiększa  się  dochody  o kwotę    230 740 zł 

 

II.1    Plan  wydatków zwiększa  się  o kwotę  230 740 zł  w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej : 
1. w  dziale  600  Transport  i łączność  w rozdziale  60014  drogi  powiatowe  -  kwota 164 740 zł  w tym : 

              a. kwota 26 998 zł  na zadanie pn.:”Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z droga gminną  

                   w msc Małopole gm. Dąbrówka (projekt)” zadanie umieszczone w roku 2014 w kategorii  

                   wydatków niewygasających, termin ich wykonania mija 30.06.2015 r., ze względu na brak  

                   uzgodnień dokumentacji  projektowej przez Polską Spółkę Gazownictwa S.A. niezbędne jest  

                   przedłużenie terminu realizacji umowy a tym samym wprowadzenie zadania do planu zadań  

                   inwestycyjnych na rok 2015, 

      b. kwota  47 300 zł  na zadanie pn.:”Budowa drogi Zawady-Emilianów, gm. Radzymin (projekt)”  

           zadanie umieszczone w roku 2014 w wykazie wydatków niewygasających, ze względu 

           na wydłużającą się procedurę wydania warunków technicznych od PGE Dystrybucja S.A., 

           Orange Polska S.A., oraz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad a także wycofaniem się 

inwestora  

          z przebudowy  linii średniego (wykonuje Energetyka) napięcie zasadne jest przedłużenie umowy 

a    

           więc wprowadzenie zadania do planowania na rok 2015, 

      c. kwota  18 450 zł na zadanie pn.:”Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do 

skrzyżowania   

          z trasą S8”, zadanie w roku 2014 umieszczone w wykazie wydatków niewygasających, umowa   

           zrealizowana w 93,8% decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć 

jest   

           obecnie uzgodniona w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ( nie możliwe było 

wcześniejsze  

           jej otrzymanie ze względu na zaskarżenie decyzji do SKO, postępowanie zostało wznowione w  

           dniu 18.02.2015 r.), niezbędne jest więc przedłużenie umowy i wprowadzenie zadania do planu  

            na rok 2015, 

      d. kwota 71 992 zł na zadanie pn.:”Budowa chodnika (I etap) w ul. Szkolnej w Słupnie gm. 

Radzymin”  

          zadanie w roku 2014 umieszczone w wykazie wydatków niewygasających, opóźnienie w 

terminie  

          realizacji prac projektowych wynika z problemów przy uzgadnianiu miejsca odprowadzania wód  

          opadowych oraz wydłużeniem terminu uzyskania warunków usunięcia kolizji sieci 

energetycznych  

          średniego i niskiego napięcia.  

2.  W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwota 6 000 zł dofinansowanie 

wynagrodzeń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, 

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 50 000 zł 

nakładów na prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne lokomotywy parowej TY2-1226 wraz z tendrem 

kompleksowy program prac konserwatorskich i restauratorskich i rekonstrukcyjnych  został zatwierdzony 

postanowieniem nr 15/2015 z dnia 12.01.2015 r. Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, w roku 2015 

planowane są 3 programu etapy zadanie wykonuje Zespół Szkół w Tłuszczu. 

4. W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale zwiększenie o 10 000 zł nakładów na zadanie pn.:”Zakup 

samochodu 9-cio osobowego DD w Równem”, przeprowadzone 3 przetargi wykazały, że w celu realizacji 

zadania niezbędne jest zwiększenie środków. 

 

Ogółem zwiększa   się plan wydatków   o kwotę    230 740 zł. 
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III   Uaktualnia się  tabelę   Nr  3  pn. Plan wydatków  majątkowych  na rok 2015  i   wprowadza   zmiany  

ujęte  w niniejszej  uchwale . 

IV   Uaktualnia   się   tabelę  Nr 5 Dochody  i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji 

rządowej  

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  w roku 2015   i wprowadza zmiany  dokonane  uchwałami  

Zarządu. 

 

 


