
 

 

  

UCHWAŁA NR   ……………… 

RADY POWIATU  WOŁOMIŃSKIEGO  

z dnia   ………………..  2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  

16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 i art. 258 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) 

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Do Uchwały Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.  

w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok (z późn. zm.) 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 11 129 141 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 

     Plan dochodów po zmianach wyniesie   238 977 320,85 zł, 

     w tym: plan dochodów bieżących 209 926 333,85 zł, 

                 plan dochodów majątkowych 29 050 987 zł. 

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

     zwiększa  się plan wydatków o kwotę  11 129 141  zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 

     Plan wydatków po zmianach wyniesie 259 548 884,85 zł, 

     w tym: plan wydatków bieżących 189 756 187,85 zł, 

                 plan wydatków majątkowych 69 792 697 zł. 

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019, w wyniku których    

    zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11 129 141 zł zgodnie z tabelą Nr 3.  

 

§ 3 

Zmienia się nazwę zadania z dotychczasowej „Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła 

Czarna do skrzyżowania z trasą S8” na nowe brzmienie „Dokumentacja projektowa dla budowy 

nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej 

Nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S8”. 

 

§ 4 

Dokonuje się zmiany: 

1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2019” 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  2019” 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Zarząd Powiatu  Wołomińskiego   występuje  do Rady   o zatwierdzenie  zmian  w budżecie  

Powiatu  na rok 2019  wynikających z przyznania  dotacji z Funduszu  Dróg Samorządowych. 

I. 1. Plan  dochodów  zwiększa się  o kwotę  17 656 334  zł  w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej  w dziale 600 transport i łączność w rozdziale  60014 drogi 

powiatowe   w tym : 

a) Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych    na zadanie pn. Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania  

w msc Zwierzyniec kwota 4 443 637 zł (600.60014.6350) zmiana klasyfikacji  

dochodu  

b) Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Rozbudowa dróg 

powiatowych  Nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie, Nr 4304W ul. Szkolnej  

w Słupnie, gm. Radzymin, Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce, powiat wołomiński   

kwota  9 018 127 zł  (600.60014.6350) 

c) Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic  

ul. 100-lecia, Podmiejskiej  Szkolnej do ul Boryny w Helenowie, gm. Wołomin   

kwota  400 000 zł  (600.60014.6350) 

d) Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Rozbudowa  

i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką  

Nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie  kwota   3 794 570  zł   

(600.60014.6350) 

        2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę  6 527 193 zł w dziale 600 Transport i   

łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe publiczne   w pozycji        Dotacja z budżetu 

państwa na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola 

Rasztowska do skrzyżowania  w msc Zwierzyniec (600.60014.6430) zmiana klasyfikacji  

dochodu   

 

 Ogółem  zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 129 141  zł. 

  

II.1    Plan  wydatków zwiększa  się  o kwotę  13 212 697 zł  w dziale  600 transport i łączność  

w rozdziale 60014  z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków,  w tym  : 

a) zwiększenie nakładów  na zadania pn. Przebudowa ul Wileńskiej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul Reja w Wołominie,  

gm. Wołomin kwota 2 514 327 zł  (600.60014.6050), 

b) zwiększenie nakładów na zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W  

ul. Wileńskiej od ul. Reja do Niepodległości w Wołominie, kwota 2 725 736   

(600.60014.6050), 

c) zwiększenie nakładów  na zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W  

ul. Szkolna w Słupnie, gm. Radzymin ,  kwota  2 575 270  zł  (600.60014.6050), 

d) zwiększenie nakładów na zadania pn. Przebudowa ul Zagańczyka, Mareckiej  

i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul Przyjacielską, kwota 1 202 794  zł 

(600.60014.6050), 



 

 

e) zwiększenie nakładów na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na 

odcinku od ronda w Zagościncu na połączeniu ulic ul. 100-lecia, Podmiejskiej  

Szkolnej do ul Boryny w Helenowie, gm. Wołomin kwota 400 000 zł 

(600.60014.6050) 

f) zwiększenie  nakładów  na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 

Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką  Nr 634 w Gminie Wołomin do 

miejscowości Ręczaje Polskie  kwota   3 794 570  zł   (600.60014.6050) 

2. Plan   wydatków   budżetu zmniejsza się  o kwotę   2 083 556   zł   w dziale 600 Transport 

i łączność  w rozdziale 60014 powiatowe drogi publiczne  w wyniku oszczędności  po 

przetargu   w  zadaniu pn.  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola 

Rasztowska do skrzyżowania  w msc Zwierzyniec  (600.60014.6050 ) 

 

Ogółem zwiększa   się plan wydatków   o kwotę    11 129 141   zł. 

 

III  Uaktualnia się  tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków  majątkowych  na rok 2019  i   wprowadza   

zmiany  ujęte  w niniejszej  uchwale. 

 

IV Uaktualnia się  tabelę  Nr 5  pn. Dochody  i wydatki na zadania z zakresu administracji  

rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami   w roku 2019 . 

 

 


