
    Uchwała Nr XXI / 163 / 2005 
Rady Powiatu w Szydłowcu  

z dnia 9 marca 2005r. 
               
w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005r. 
 
          Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym 
( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 5 ust. 1 pkt. 10, oraz ust 2, art. 7ust.1             
pkt.2a i pkt. 4, art.8, ust 1 pkt. 4 i ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. O dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U z 2003r. Nr 203,poz.1966 z późn. zm.) 
oraz na podstawie : 
- decyzji Nr 2/2005 wojewody Mazowieckiego (pismo FIN I/301/3011/8/2005), 
- decyzji Nr 5/2005 wojewody Mazowieckiego (pismo FIN I/301/3011/754/12/05), 
- decyzji Ministra Finansów (pismo ST 4- 4820/1/2005), 
- pismo znak: CKP 3012/2/2005, 
- pismo znak: ZSP 143/02/05, 
- pismo znak: ZSP 144/02/05 
- pismo znak: PINB:3021-5/2005 
                                    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   52.486 zł  
     w tym:  
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA      
PRZECIWPOŻAROWA          o kwotę   41.782 zł 
- rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   o kwotę   41.782 zł  
§ 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat     
   o kwotę   41.782 zł 
               Zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego             
Nr 5/2005. 
 
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 
JEDNOSTEK OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ   o kwotę  10.594 zł 
- rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu  
                                                                                                         państwa  o kwotę   10.594 zł 
§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych     o kwotę   10.594 zł 
               Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów znak:                   
ST-4820/1/2005. 
 
DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA    o kwotę      110 zł 
-  rozdział 75832- Części równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   o kwotę       110 zł  
§ 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa   o kwotę       110 zł 
               Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów znak:                 
ST-4820/1/2005. 
 



 
2. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH    o kwotę 131.567 zł  
 
DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA   o kwotę   29.247 zł 
- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  samorządu 
 terytorialnego  o kwotę   29.247 zł 
 § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa  o kwotę   29.247 zł 
               Zmniejszenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów znak:                 
ST-4820/1/2005. 
 
 DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA                                                        o kwotę 102.320 zł 
 - rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej    o kwotę 102.320 zł 
  § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 
własnych  powiatu.                                                                                        o kwotę 102.320  zł 
             Zmniejszenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego                
Nr 2/2005 (pismo znak: FIN I/301/3011/8/2005) 
 

§ 2 
 
  Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej: 
 
1.ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH   o kwotę    52.486 zł 
  w tym  
DZIAŁ750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA   o kwotę    10.704 zł 
- rozdział 75020- Starostwa powiatowe   o kwotę    10.704 zł 
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    10.704 zł 
Zwiększenie  planu wydatków z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego 
dla Starostwa.  
 
DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA  o kwotę  41.782 zł 
-  rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej  Straży Pożarnej  o kwotę   41.782 zł 
§  4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych  oraz 
funkcjonariuszy.                                                                                             o kwotę   30.746 zł 
§ 4080 – Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom 
zwolnionym ze służby    o kwotę   11.036 zł 
                 Zwiększenie planu wydatków na podstawie zwiększonego planu dotacji celowej na 
2005r. 
 
2. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH     o kwotę 131.567 zł 
    w tym: 
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE  o kwotę   21.247 zł 
- rozdział 80120- Licea Ogólnokształcące   o kwotę     8.000 zł 
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia   o kwotę     5.000 zł 
§ 4260- Zakup energii    o kwotę     3.000 zł 
Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej na 
2005r.  
 
- rozdział 80130- Szkoły zawodowe     o kwotę   10.000 zł  
§ 4260- Zakup energii    o kwotę   10.000 zł  



         Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu subwencji 
oświatowej na 2005r. 
 
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego                                                                                                   o kwotę     3.247 zł                   
§ 4260- Zakup energii    o kwotę     3.247 zł 
      Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej 
na 2005r. 
 
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA   o kwotę 102.320 zł 
- rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej                                               o kwotę  102.320 zł 
§ 4260- Zakup energii   o kwotę  102.320 zł 
Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na 2005r. 
 
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA               o kwotę     8.000 zł 
 - rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie  
Specjalistyczne   o kwotę     2.000 zł 
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne   o kwotę     1.326 zł 
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   o kwotę        674 zł 
      Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej 
na 2005r. 
 
 - rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne    o kwotę      3.000 zł 
§ 4260- Zakup energii   o kwotę      3.000 zł 
    Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej 
na 2005r. 
 
- rozdział 85417- Szkolne Schroniska Młodzieżowe    o kwotę     3.000 zł 
§ 4260- Zakup energii   o kwotę     3.000 zł 
    Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej 
na 2005r. 
 
3. PRZENOSI SIĘ PLAN WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH 
między działami 
 
z:   DZIAŁU 753 – RÓŻNE ROZLICZENIA     kwotę      8.530 zł 
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe     kwotę       8.530 zł 
§ 4810 – Rezerwy     kwotę       8.530 zł 
w tym: rezerwa celowa oświatowa – 8.530 zł 
 
do: DZIAŁU 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE     kwotę      8.530 zł 
- rozdział 80195 – Pozostała działalność     kwotę       8.530 zł 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych     kwotę          700 zł 
        Z przeznaczeniem na zapłatę za szkolenia pracowników szkół i placówek oświatowych                      
w zakresie obsługi programów komputerowych jn. 
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     kwotę       7.830 zł 
        Z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do 
opracowania arkuszy organizacyjnych oraz planów lekcji na potrzeby szkół 
ponadgimnazjalnych orz placówek oświatowych jak również do opracowywania zbiorczych 



arkuszy organizacyjnych i planowania jednostkowych budżetów szkół i placówek 
oświatowych przez Wydział Edukacji Starostwa. 
 
z: DZIAŁU 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE     kwotę       6.500 zł 
- rozdział  80130 – Szkoły zawodowe     kwotę        6.500 zł 
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne     kwotę        6.500 zł 
 
do: DZIAŁU 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA     kwotę       6.500 zł 
- rozdział  85410 – Internaty i bursy szkolne     kwotę        6.500 zł 
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne     kwotę        6.500 zł 
        Z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
 
między paragrafami 
 
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany 
z:     § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     kwotę     4.000 zł 
do: § 6410 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat.    kwotę     4.000 zł 
 
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 
z:    § 4300 – Zakup usług pozostałych     kwotę       3.500 zł 
do: § 4530 – Podatek od towarów i usług     kwotę       3.500 zł 
        Z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT. 
 
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 
zawodowego     
z:  § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe     kwotę        2.687 zł 
do: § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne     kwotę        2.687 zł 
 Z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
 
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 
z:  § 4300 – Zakup usług pozostałych     kwotę      1.000 zł 
do: § 4530 – Podatek od towarów i usług     kwotę      1.000 zł 
        Z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.                                                                      
   

§ 3 
 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej tj. w planie  zadań z zakresu 
administracji rządowej na 2005r. 
 
1 ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH   o kwotę  41.782 zł 
    w tym: 
DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA  o kwotę   41.782 zł 
 - rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  o kwotę    41.782 zł 



§ 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania  ustawami realizowane przez powiat    
  o kwotę    41.782 zł 
 
 
 
2 ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH    o kwotę   41.782 zł 
 
DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA  o kwotę   41.782 zł 
- rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   o kwotę   41.782 zł 
§  4060-Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych  oraz 
 funkcjonariuszy.                                                                                            o kwotę   30.746 zł 
 § 4080 –Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom 
zwolnionym ze służby    o kwotę   11.036 zł 
 
3. PRZENOSI SIĘ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 
między paragrafami 
 
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany 
z:     § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     kwotę     4.000 zł 
do: § 6410 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat.  kwotę      4.000 zł 
 

§ 4 
 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 8do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków na 
zadania  i zakupy inwestycyjne  na 2005r w związku ze zmianami dokonanymi w § 2 
uchwały, który przyjmuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób przewidziany dla 
prawa miejscowego. 
    
                                                                                                               Przewodniczący  
                                                                                                       Rady Powiatu w Szydłowcu 
 
                                                                                                                  inż. Jan Gula 
 
 
 
 


