
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXXV/232/10 

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 25 maja 2010 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok  

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., 

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1240) Rada Powiatu 

w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:  

1) Dochody budżetowe - 47.463.149 zł,  

z tego:  

a) dochody bieżące – 36.992.673 zł,  

b) dochody majątkowe – 10.470.476 zł;  

w tym:  

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych po-

wiatowi - 6.860.676 zł,  

2) Wydatki budżetowe - 54.209.685 zł,  

z tego:  

a) wydatki bieżące – 34.710.438 zł,  

b) wydatki majątkowe – 19.499.247 zł;  

w tym:  

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych po-

wiatowi - 6.860.676 zł,  

§ 3. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.746.536 zł, 

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

1) zaciągniętego kredytu w kwocie – 6.523.800 zł,  

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 83.300 zł,  

3) wolnych środków w kwocie – 139.436 zł.  
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§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.912.736 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.166.200 zł, 

zgonie z załącznikiem nr 3.  

§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2010 rok, które po zmianach wynoszą 

19.499.247zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowych 2010.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.  

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

 

Przewodniczący Rady: 

Roman Zakrzewski 
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Uzasadnienie  

I. Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 r. Zwiększa się plan dochodów budże-

towych o kwotę 61.479 zł Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:  

1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 30.000 zł  

z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.  

2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 o kwotę 10.480 zł  

z tytułu otrzymania dotacji z FOGR na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwesty-

cyjnych.  

3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80102 o kwotę 5.999 zł  

z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych dla SOSzW.  

4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 90095 o kwotę 15.000 zł  

z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących jednostek.  

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę -5.221 zł  

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:  

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 30.000 zł  

z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami na porządko-

wanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.  

2. Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 75020 o kwotę 13.232 zł  

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 2.752 zł oraz na zakup sprzętu informatycznego 

oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz 

prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - 10.480 zł.  

3. Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 80102 o kwotę 13.599 zł  

z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów 

utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw dla SOSzW w Makowie Maz. – 5.999 zł oraz na 

składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 7.600 zł.  

4. Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 80111 o kwotę 5.600 zł  

z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla SOSzW w Makowie Maz.  

5. Zmniejszenie wydatków budżetowych w rozdziale 80120 o kwotę -23.843 zł  

na Termomodernizację dachu na budynku ZS w Krasnosielcu-18.843 zł oraz zakup materiałów 

i wyposażenia w ZS w Różanie.  

6. Zmniejszenie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 o kwotę -45.609 zł  

na „Termomodernizację dachu na budynku B ZS w Makowie Maz.”- 50.609 zł oraz zwiększenie na za-

kup usług remontowych, 5.000 zł.  

7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80134 o kwotę 4.050 zł  

z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla SOSzW w Makowie Maz.  

8. Zmniejszenie wydatków budżetowych w rozdziale 85403 o kwotę -17.250 zł  

W rozdziale tym przeznacza się na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 12.100 zł a zmniejsza 

wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne o 29.350 zł  

9. Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 90095 o kwotę 15.000 zł  

z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu makowskiego. Planowana wartość projektu to kwota 30.000 zł. 

finansowana po 50% z dotacji z WFOŚiGW oraz ze środków własnych powiatu przeznaczonych na 
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ochronę środowiska. W celu zabezpieczenia udziału własnego powiatu w rozdziale tym przeznacza się 

kwotę 15.000 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem w/w konkursu.  

III. Dokonuje się przeniesień kwot dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w następujących 

rozdziałach budżetu:  

- 75045 Kwalifikacja wojskowa,  

- 80130 Szkoły zawodowe,  

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,  

- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,  

- 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności  

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych roz-

działach i paragrafach, a oszczędnością w innych. 
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