
Uchwała Nr XII / 59 / 2007 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 30 października 2007r. 
 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007r. 
 

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r O samorządzie powiatowym 
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art.3  ustawy z dnia  26 listopada 1998r.                        
O dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003r. Nr 203,  poz. 1966 ze zm)  
Rada Powiatu  uchwala co następuje: 
 

§ 1

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej. 
1. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH   o kwotę 91.275 zł
w tym: 
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

o kwotę 31.780 zł
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 31.780 zł
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
 o kwotę 31.780 zł

Zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Nr 198 Wojewody 
Mazowieckiego (pismo znak: FIN.I.301/3011/754/66/07). 
 
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE     o kwotę 59.495 zł
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe      o kwotę 59.495 zł
§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   o kwotę 59.495 zł

Zwiększenie planu dochodów na podstawie umowy o udzieleniu dotacji z budżetu 
Województwa Mazowieckiego. 
 
2. PRZENOSI SIĘ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 
 
między rozdziałami

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE     
z: - rozdziału 80120 – Licea Ogólnokształcące       kwotę 34 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu          kwotę 34 zł

do: - rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe        kwotę 34 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu          kwotę 34 zł

Zmiana planu dotacji na podstawie decyzji Nr 187 Wojewody Mazowieckiego ( pismo 
znak: PIN.I.301/3011/801/97/07). 
 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH po zmianach wynosi 21.650.544 zł



§ 2

1. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH   o kwotę 91.275 zł
w tym: 
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

o kwotę 31.780 zł
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 31.780 zł
§ 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy     o kwotę 31.780 zł

Z przeznaczeniem na wypłatę nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. 
 
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE     o kwotę 59.495 zł
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe      o kwotę 59.495 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych       o kwotę 59.495 zł

Z przeznaczeniem na remont (naprawę ) dachu na budynku Zespołu Szkół im. KOP             
w Szydłowcu. 
 
2.  PRZENOSI SIĘ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 
 
między działami

z:   DZIAŁU 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE      kwotę 114.116 zł
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe        kwotę 114.116 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych        kwotę 114.116 zł
Z zadania pn. Remont budynków Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. 

 
z:   DZIAŁU 852 – POMOC SPOŁECZNA       kwotę 36.840 zł

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze        kwotę 36.840 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne         kwotę 36.840 zł

do: DZIAŁU 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwotę 34.116 zł
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe       kwotę 34.116 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych         kwotę 921 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      kwotę 33.195 zł
w tym: 
 - Modernizacja drogi powiatowej Wierzbica – Mirów – Zbijów – 3.195 zł

Nadzór inwestorski (środki własne powiatu). 
 - Opracowanie map do celów projektowych na przebudowę

Dróg powiatowych – 30.000 zł (środki własne powiatu). 
 
do: DZIAŁU 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA     kwotę 80.000 zł

- rozdział 75019 – Rady powiatów        kwotę 20.000 zł
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych      kwotę 20.000 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe        kwotę 60.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników      kwotę 60.000 zł

do: DZIAŁU 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE      kwotę 36.840 zł
- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące       kwotę 11.590 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     kwotę 11.590 zł



Z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji rozbudowy przyszkolnej infrastruktury 
sportowej dotyczącej boisk sportowych oraz sali gimnastycznej z zapleczem zawierającej 
zagospodarowanie terenów sportowych wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów dla 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu. 
 

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe        kwotę 15.250 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     kwotę 15.250 zł

Z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji rozbudowy przyszkolnej infrastruktury 
sportowej dotyczącej boisk sportowych oraz sali gimnastycznej z zapleczem zawierającej 
zagospodarowanie terenów sportowych wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów dla 
Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. 
 
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego             kwotę 10.000 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych          kwotę 10.000 zł
Z przeznaczeniem na remont dachu w Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Szydłowcu (środki własne powiatu)  
 
między paragrafami

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 
z: § 3110 – Świadczenia społeczne        kwotę 7.000 zł
do: § 2320 – Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
 kwotę 7.000 zł
w tym: dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – Powiat Piaseczno 
 (łączny koszt utrzymania w/w rodziny zastępczej wynosi 16.400 zł.

Różnica w kwocie 9.400 zł zostaje dofinansowana poprzez zmniejszenie dotacji dla  
 Powiatu Ziemskiego Radomskiego – ubyło wychowanków) 
 
między zadaniami

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
z: zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gąsawach Rządowych   
 (środki własne powiatu)        kwotę 7.405 zł
do: zadania pn. Budowa chodnika w Orońsku przy ul. Starowiejskiej   kwotę 3.675 zł

( środki własne powiatu) 
do: zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej Wierzbica – Mirów – Zbijów 
 nadzór inwestorski (środki własne powiatu)     kwotę 877 zł
do: zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej Szydłowiec - Zdziechów - Łaziska  
 nadzór inwestorski (środki własne powiatu)     kwotę 2.853 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH po zmianach  wynosi 21.244.878 zł

§ 3

W związku ze zmianami dokonanymi w § 2 uchwały dokonuje się zmiany                            
w załączniku Nr 3a do uchwały budżetowej Nr V/28/2007 tj. w planie zadań inwestycyjnych 
w 2007r., który przyjmuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 



§ 4

W związku ze zmianami dokonanymi w § 1 i 2 uchwały dokonuje się zmiany                         
w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr V/28/2007 tj. w planie dochodów i wydatków 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami w 2007r. w następujący sposób: 
 
1. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  o kwotę 31.780 zł
w tym: 
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

o kwotę 31.780 zł
- rozdział 75411– Komendy powiatowe  Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 31.780 zł
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
 o kwotę 31.780 zł

2. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH   o kwotę 31.780 zł
w tym: 
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

o kwotę 31.780 zł
- rozdział 75411– Komendy powiatowe  Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 31.780 zł
§ 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy      o kwotę 31.780 zł

§ 5

W związku ze zmianami dokonanymi w § 2 uchwały dokonuje się zmiany                                 
w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Nr V/28/2007  tj. w planie dochodów i wydatków 
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r., który przyjmuje brzmienie załącznika Nr  2 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 6

W związku ze zmianami dokonanymi w § 2 uchwały dokonuje się zmiany                       
w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej Nr V/28/2007  tj. w planie zadań remontowych 
na 2007 rok, który przyjmuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób 
przewidziany dla przepisów prawa miejscowego. 
 

Przewodniczący 
 Rady Powiatu w Szydłowcu 
 

Marek Sokołowski 


