
 

 

UCHWAŁA Nr 20/2011 

ZARZĄDU POWIATU W LEGIONOWIE 

z dnia 1 marca 2011 r. 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r. 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r. w ten 

sposób, że:  

1) w Załączniku Nr 2 – Planowane wydatki budżetu na 2011 r. stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej 

Nr 26/III/11 Powiatu Legionowskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2) w Załączniku Nr 8 – Dotacje udzielone w 2011 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora fi-

nansów publicznych stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 26/III/11 Powiatu Legionowskiego 

z dnia 27 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Zarządu  

Starosta: 

Jan Grabiec 

Wicestarosta: 

Robert Wróbel 

Członek: 

Janusz Kubicki 

Członek: 

Waldemar Jaroń 

Członek: 

Andrzej Szczodrowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r.

Poz. 8673
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INFORMACJA DO UCHWAŁY 

Zmiany w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek oraz 

wydziałów i referatów 

1. Dział 852 Pomoc społeczna, w tym:  

1) rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze dotyczy zmiany planu dotacji w zakresie podmiotów 

z którymi zawarte są porozumienia:  

• Miasto Stołeczne Warszawa – zmniejszenie o kwotę 45.619 zł dotyczy zmian przesunięcia środków na 

nowe porozumienia z powiatem Wyszkowskim, które nie zostało objęte planem wydatków na 2011 r. oraz na 

zwiększenie porozumienia z powiatem Biłgorajskim, 

• Powiat Biłgorajski – zwiększenie o kwotę 1.100 zł dotyczy zmiany stawki miesięcznej za pobyt dziecka 

w placówce na 2.700 zł,  

• Powiat Wyszkowski – zwiększenie o kwotę 44.519 zł dotyczy nowego porozumienia, które nie było ujęte 

w planie wydatków na rok 2011 r.,  

2) rozdz. 85204 Rodziny zastępcze z tego;  

a) zmniejszenie w kwocie 40.436 zł dotyczy porozumień na pobyt dzieci z Powiatu Legionowskiego 

w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na które zaplanowano środki finansowe na 2011 rok wg 

podwyższonej podstawy, od której naliczane są świadczenia na rzecz rodzin zastępczych, która zaś nie została 

wprowadzona do stosowania w 2011 r.:  

• Powiat Nowodworski – zmniejszenie o kwotę 322 zł,  

• Miasto Stołeczne Warszawa – zmniejszenie o kwotę 7.504 zł stanowi per saldo zmian w tym:  

- zmniejszenie na porozumienie o kwotę 9.120 zł  

- zwiększenie na porozumienia o kwotę 1.616 zł dotyczy wydanej decyzji przyznającej jednorazową pomoc 

dla rodzin zastępczych,  

• Powiat Wołomiński - zmniejszenie o kwotę 11.742 zł  

• Powiat Sierpecki – zmniejszenie o kwotę 160 zł,  

• Powiat Ostrołęcki – zmniejszenie o kwotę 11.638 zł,  

• Powiat Mikołowski – zmniejszenie o kwotę 322 zł,  

• Powiat Jarosławski – zmniejszenie o kwotę 402 zł,  

• Miastom Radom – zmniejszenie o kwotę 857 zł,  

• Miasto Lublin – zmniejszenie o kwotę 322 zł,  

• Powiat Garwoliński – zmniejszenie o kwotę 7.167 zł  

b) zwiększenie w kwocie 52.415 zł – dotyczy porozumień na pobyt dzieci z Powiatu Legionowskiego 

w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, które nie zostały objęte planem wydatków na 2011 r.  

• Powiat Płoński – zwiększenie o kwotę 10.306 zł  

• Powiat Przasnyski – zwiększenie o kwotę 42.109zł.  

c) zmniejszenie w kwocie 11.979 zł – dotyczy innych powiatów tj. rezerwy utworzonej na zabezpieczenie 

wydatków na nowe porozumienia.  

3) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 4.709 zł dotyczy zmiany w planie wydatków w ramach 

przesunięć w grupie wydatkowej wydatki związane z realizacją statutowych zadań na świadczenia na rzecz 

osób fizycznych. Zabezpieczenie planu w grupie wydatków na świadczenia jest podyktowane potrzebą wypłaty 

odszkodowania zasądzonego przez Sąd Pracy na rzecz byłego pracownika z tytułu rozwiązania stosunku pracy 

z naruszeniem przepisów o rozwiązanie umowy o pracę.  

2. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 5.000 zł dotyczy 

zmiany w planie wydatków w ramach przesunięć w grupie wydatkowej wydatki związane z realizacją statuto-

wych zadań na dotacje na zadania bieżące. Zabezpieczenie planu w grupie wydatków na dotacje wynikają 

z podjętej przez Zarząd Powiatu decyzji dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie 

realizacji cyklu zajęć strzeleckich dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu Powiatu Legionow-

skiego. 
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