
Uzasadnienie

0.     Zmiany w planie dochodów budżetowych   

Dochody własne

Dział 600 Transport i łączność 
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenia planu dochodów w Powiatowym  Zarządzie Dróg  na kwotę 173 zł dokonano w celu jego 

urealnienia na podstawie pisma z jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie  w kwocie  10.630 zł   związane  jest   z   odszkodowaniem z PZU za   powstałą  szkodę 

w Osrodku Szkolno-Wychowawczym  w Załuskowie.

  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma z  jednostki  zwiększony  został  plan  dochodów  w  kwocie  30 zł. 

Zwiększenie dotyczy wpływu ze sprzedaży złomu.       

                   

Dochody  na  zadania  realizowane  w  drodze  porozumień  z  jednostkami 

samorządu terytorialnego

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym przeniesiono środki do pozyskania na środki własne w kwocie 69.682 zł. 

Kwota ta została pozyskana z Urzędu Gminy Teresin na  zadanie inwestycyjne pn: 

„ Budowa sygnalizacji świetlnej Aleja XX-lecia w m. Teresin „

Zwiększenia planu w kwocie 125.000 zł dokonano na podstawie pisma z KP PSP w związku 

z  podpisanym  porozumieniem  pomiędzy  Powiatem  Sochaczewskim  a  Urzędem  Gminy  Sochaczew 

w  sprawie  dofinansowania  zakupu  średniego  samochodu  gaśniczego  dla  potrzeb  KP  PSP 

w Sochaczewie. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi około  420.000 zł. 



Zwiększenia  planu  dochodów  w  kwocie  20.000  zł  dokonano  w  związku  z  podpisanym 

porozumieniem pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Urzędem Miejskim  w Sochaczewie w sprawie 

dotacji dla   KP PSP  na pokrycie  części kosztów funkcjonowania straży – zakup paliwa.

             

Dotacje z funduszy celowych

Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie  w  kwocie  15.000  zł   dotyczy   umowy  dotacji   na  dofinansowanie  zadania:  „zakup 

motopompy  przenośnej  o  dużej   wydajności”  zawartej   pomiędzy   Powiatem  Sochaczewskim 

działającym na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska  a  KP PSP 

Dotacja  z PFOŚiGW  przeznaczona na w/w zadanie zapewnić ma osiągnięcie efektu ekologicznego 

w  postaci  zabezpieczenia  środowiska  przed  powodziami  i  podtopieniami  oraz  łagodzenia  skutków 

powodzi i podtopień.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenia w kwocie 172.900 zł  dokonano na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

Nr DF.I.-4021-01-AK/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku informującego, iż w/w kwota środków Funduszu 

Pracy zostanie  przekazana na rachunek bankowy samorządu powiatu na finansowanie w 2006 roku 

kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy- 

zgodnie z art. 9 ust 2a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy.

II Zmiany w planie wydatków  budżetowych

Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustawami

Dział 710 Działalność usługowa 

Rozdz. 71015  Nadzór budowlany

Zmian w tym rozdziale w kwocie 338 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków związanych 

z brakiem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
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Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011  Urzędy wojewódzkie 

Zmian w kwocie 500 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków związanych  ze szkoleniami 

pracowników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian  w  kwocie  4.900  zł  dokonano  w  celu  urealnienia  planu  wydatków  na  podstawie  informacji 

z KP PSP.  Zwiększenie wydatków w § 4260-zakup energii spowodowane jest wzrostem cen za energię 

elektryczną oraz wodę. Ze względu na wejście w życie Rozporządzenia MSWiA w sprawie zakresu, 

trybu  i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej 

sprawności  fizycznej  strażaka PSP zwiększa się  w kwocie 2.030 zł  plan wydatków na zakup usług 

lekarskich.  Zwiększenie w kwocie 861 zł związane jest ze zmianą abonamentu za dostęp do internetu. 

Wydatki  na  zadania  realizowane  w  drodze  porozumień  z  jednostkami 

samorządu terytorialnego

 Dział 600 Transport i łączność 
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatow

W związku z zawartym w 2005 roku porozumieniem na podstawie pisma z Powiatowego Zarządu Dróg 

Nr SFK-5/2006 z dnia 24.02.2006 roku, dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 69.682 zł na 

zadanie inwestycyjne pn.:   „ Budowa sygnalizacji świetlnej Aleja XX-lecia w m. Teresin”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na  podstawie  pisma  z  KP  PSP  w  związku  z  zawartym  porozumieniem  pomiędzy  Powiatem 

Sochaczewskim a Urzędem Miejskim w Sochaczewie  zwiększa się plan wydatków w kwocie 20.000 zł 

z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania straży – zakup paliwa.

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 125.000 zł dokonano na podstawie pisma z KP PSP w związku 

z  zawartym  porozumieniem  na  zakup  średniego  samochodu  gaśniczego  dla  potrzeb  KP  PSP 

w Sochaczewie. 
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Wydatki na zadania własne z dochodów własnych, subwencji i udziału  w 

podatku dochodowym od osób fizycznych 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Przesunięcia  w  planie  wydatków Starostwa  w  kwocie   30.000  zł  dotyczą   zwiększenia  wydatków 

z tytułu remontu pomieszczeń  w budynkach Starostwa.

Zwiększenia  w  kwocie  203  zł  dokonano  w  związku  ze  zwiększeniem  planu  dochodów  własnych 

w jednostkach.

Dział 801 Oświata i wychowanie  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
Na podstawie pisma  z  Wydziału Oświaty  Kultury i Sportu Nr OK.0716-1-3/06 z dnia 9 marca 2006 

roku dokonano podziału środków finansowych z Funduszu Zdrowotnego na rok 2006 dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu sochaczewskiego w kwocie 31.020 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   
Rozdz.  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Zmiany w tym rozdziale w kwocie 1.000 zł dotyczą wypłaty nagrody w VI Ogólnopolskim Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek „Nasze wieczne kolędowanie”   Niepokalanów 2006 r.                    . 

Wydatki na zadania własne z funduszy celowych

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   
Rozdz.  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Zwiększenie  w  kwocie  15.000  zł   dotyczy   umowy  dotacji   na  dofinansowanie  zadania:  „zakup 

motopompy  przenośnej  o  dużej   wydajności”  zawartej   pomiędzy   Powiatem  Sochaczewskim 

działającym na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska  a  KP PSP 

Dotacja  z PFOŚiGW  przeznaczona na w/w zadanie zapewnić ma osiągnięcie efektu ekologicznego 

w  postaci  zabezpieczenia  środowiska  przed  powodziami  i  podtopieniami  oraz  łagodzenia  skutków 

powodzi i podtopień.
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Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenia w kwocie 172.900 zł  dokonano na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

Nr DF.I.-4021-01-AK/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku informującego, iż w/w kwota środków Funduszu 

Pracy zostanie  przekazana na rachunek bankowy samorządu powiatu na finansowanie w 2006 roku 

kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy- 

zgodnie z art. 9 ust 2a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy.

Zmiany w przychodach i wydatkach dochodów własnych  jednostek budżetowych 

na 2006 rok. 
Na podstawie informacji z DPS w Sochaczewie Nr DPS.III.311./7/06 z 21.02.2006 r.  dokonano zmian 

w planie  finansowym dochodów własnych DPS w Sochaczewie.  Zarówno przychody jak i  wydatki 

zwiększone zostały o 16.000 zł do kwoty 26.300 zł

Zmian w planie finansowym dochodów własnych w  Powiatowym Zarządzie Dróg dokonano w związku 

z pismem z jednostki Nr SFK-6/2006 z  dnia 24.02.2006 roku. 

Urealniony został stan środków obrotowych na początek roku do kwoty 804 zł,  zwiększone zostały 

przychody do kwoty 6.599 zł oraz zmniejszone wydatki do kwoty 7.403 zł

Zmiany w załączniku „ Zadania inwestycyjne na lata 2006 – 2008 „

Przeniesienie  środków  do  pozyskania  na  środki  własne  w  kwocie  69.682  zł  -  poz.  36  załącznika 

inwestycyjnego.

Zmian w załączniku „prace remontowe” dokonano na wniosek dyrektora ZSz im. J.  Iwaszkiewicza 

dotyczący konieczności elewacji i remontu dachu budynku szkoły . 
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