
 
Uchwała Nr XI / 78 / 2003r. 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 30 grudnia 2003r. 
 
w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2003r. 
 
 Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1590 z późn. zm.) art.8 pkt.2 i 5 ustawy z dnia             
26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 
(Dz. U. Nr 150, poz.983 z późn. zm.), oraz na podstawie:  
- pismo znak: ST5-4820-54p/2003 
- pismo znak: ST5-4820-50p/2003 
- pismo znak: FIN/3011/851/117/03 
Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej. 
 
1. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH    o kwotę  32.000 zł 
     w tym: 
 
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA        o kwotę 32.000 zł 
- rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
                 o kwotę 32.000 zł 
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa        o kwotę 32.000 zł
    

Zwiększenie planu subwencji na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak:             
ST5-4820-54p/2003,  ST5-4820-50p/2003 
 
2. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH     o kwotę       241 zł 
   w tym: 
 
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA        o kwotę        241 zł 
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego       o kwotę       241 zł 
 
§ 211 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

              o kwotę        241 zł 
 
Zmniejszenie planu dochodów na podstawie decyzji Nr 106/2003 Wojewody Mazowieckiego. 
 

§ 2 
 
Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej. 
 
1. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH     o kwotę  32.000  zł 
    w tym: 
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE       o kwotę   32.000 zł 
w tym: 
- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące        o kwotę   32.000 zł 
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę   32.000 zł 
 Z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. 
 



2. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH    o kwotę        241 zł 
 
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA        o kwotę        241 zł 
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego       o kwotę       241 zł 
 
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne              o kwotę 241 zł 
 

Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci uczniów za 
które opłacona jest składka na ubezpieczenia zdrowotne. 
 
3. PRZENOSI SIĘ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 
między działami;  
z: DZIAŁU 853 -  OPIEKA SPOŁECZNA    kwotę 10.000 zł 
- rozdział – 85318 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie   kwotę  10.000 zł 
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników    kwotę    8.000 zł 
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia       kwotę    1.600 zł 
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy      kwotę       200 zł 
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS       kwotę       200 zł 

Zmniejszenie planu wydatków finansowanych dochodami własnymi powiatu                  
w związku z niezatrudnianiem pracownika w ciągu roku budżetowego. 
 
do: DZIAŁU 750 - ADAMINISTRACJA PUBLICZNA   kwotę 10.000 zł 
- rozdział – 75020 – Starostwa Powiatowe     kwotę 10.000 zł 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych       kwotę 10.000 zł 
 Z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych. 
 

§ 3 
Dokonuje się zmiany w zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. 

 
1. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ      o kwotę 241 zł 
w tym: 
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego    o kwotę 241 zł 
 
2. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH    o kwotę     241 zł 
   w tym: 
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego    o kwotę 241 zł 
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne     o kwotę 241 zł 
 
         § 4 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób 

przewidziany dla przepisów prawa miejscowego. 
                   

        Przewodniczący 
         Rady Powiatu w Szydłowcu 
 
                          mgr Artur  Ludew 
 
 


