
Uzasadnienie

0.     Zmiany w planie dochodów budżetowych   

Dochody własne

Dział 750 Administracja publiczna  

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W  rozdziale  tym  zwiększony  został  plan  dochodów  z  tytułu  odsetek  bankowych  w  Starostwie 

Powiatowym w kwocie 20.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie  

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększony został plan dochodów z tytułu odsetek bankowych w Zespole Szkół w Teresinie w kwocie 

200 zł.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej

Dział 758 Różne rozliczenia  

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenia planu dochodów w tym rozdziale w kwocie 100.000 zł dokonano na podstawie informacji 

z  Ministerstwa  Finansów  z  dnia  23  maja  2006  roku  (pismo  Nr  ST4-4824/426/2006).  W/w  kwotę 

przyznano ze  środków rezerwy subwencji  ogólnej,  z  przeznaczeniem na  dofinansowanie  inwestycji 

drogowej pn: „Przebudowa drogi Brochów-Strojec”. 

              
Dochody  na  zadania  realizowane  w  drodze  porozumień  z  jednostkami 

samorządu terytorialnego

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdz. 75020  Starostwa powiatowe

Zwiększenia  w  kwocie  5.000  zł  dokonano  na  podstawie  zawartego  w  dniu  29  maja  2006  roku 

porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Sochaczew a Powiatem Sochaczewskim w sprawie przyznania 



dotacji  celowej  na zakup spirometru przenośnego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 

za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. 

Dotacje z funduszy celowych

Dział 750 Administracja publiczna 
Rozdz. 75020  Starostwa powiatowe

Zwiększony został plan dochodów w kwocie 30.000 zł w związku z dotacją przekazaną z PFOŚiGW 

na zakup pieca i remont instalacji w Domu Dziecka w Giżycach. 

II Zmiany w planie wydatków  budżetowych

Wydatki  na  zadania  realizowane  w  drodze  porozumień  z  jednostkami 

samorządu terytorialnego

Dział 851 Ochrona zdrowia 
Rozdz. 85111  Szpitale ogólne

Zwiększenia w kwocie 5.000 zł dokonano w związku z zawartym porozumieniem  pomiędzy Gminą 

Miasto Sochaczew a  Powiatem Sochaczewskim w sprawie  udzielenia  dotacji   na zakup spirometru 

przenośnego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. 

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

podatku dochodowym od osób fizycznych 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenia  w kwocie  46.000  zł  dokonano  w związku  z  pismem z  PZD Nr  SFK-18/2006  z  dnia 

5 czerwca 2006 roku w sprawie zwiększenia planu  PZD na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. 

(Decyzję o zwiększeniu  podjęto na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 1 czerwca 2006 roku).

Zwiększenia w kwocie 100.000 zł dokonano ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem 

na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi Brochów-Strojec” .

Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdz.  75020 – Starostwa powiatowe

2



Zwiększenia planu w tym rozdziale w kwocie 200 zł  dokonano  w  związku  ze  zwiększeniem  planu 

dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Zwiększenia  w  kwocie  105.000  zł  dokonano  z  przeznaczeniem  na  zakup  mieszkania  dla  najemcy 

budynku  przy  DPS  –  p.  Berent  /85.000  zł/  oraz  na  zakup  kserokopiarki  i  komputera  na  potrzeby 

Starostwa /20.000 zł/

Dział 801  Oświata i wychowanie  
Rozdz.  80195 – Pozostała działalność

Zmniejszony został plan w tym rozdziale w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych 

z  prawidłowym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie /100.000 zł/,  bieżącym 

utrzymaniem dróg powiatowych /46.000 zł/ oraz  z  remontem instalacji  grzewczej w Domu Dziecka 

w Giżycach /47.000 zł/.

Dział 852  Pomoc społeczna  
Rozdz.  85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zwiększony został  plan  w tym rozdziale  w kwocie  47.000 zł  w związku z  koniecznością  remontu 

instalacji  grzewczej w Domu Dziecka   w Giżycach.

 
Rozdz.  85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększenia  w  kwocie  100.000 zł  dokonano w związku z  pismem z Domu Pomocy Społecznej 

Nr   DPS.III.311/19/06  z  dnia  6  czerwca  2006  roku.  Zwiększone  środki  pozwolą  na  prawidłowe 

funkcjonowanie tej jednostki w roku bieżącym.

Jednocześnie w rozdziale tym dokonano zmniejszenia w kwocie 85.000 zł z paragrafu 6050 – Wydatki 

inwestycyjne,  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu mieszkania  dla najemcy budynku przy 

DPS – p. Berent.

Wydatki na zadania własne z funduszy celowych

Dział 852  Pomoc społeczna  
Rozdz.  85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zwiększony został plan w tym rozdziale w kwocie 30.000 zł w związku z koniecznością zakupu pieca 

w  Domu Dziecka  w Giżycach. Środki te pochodzą z dotacji z PFOŚiGW. 

Dochody własne jednostek budżetowych
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W planie finansowym dochodów własnych  /zał. Nr 5  do  uchwały  budżetowej/  dokonano  zmian 

polegających  na  zwiększeniu  przychodów  i  stanu  środków  obrotowych  na  koniec  roku  o  kwotę 

20.000 zł w poz. 3  /KP PSP/.

Wydatki na zadania inwestycyjne na lata 2006-2008
W załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej dokonano zmian polegających na:

poz. 13 – zmniejszenie w kwocie 85.000 zł /kol. 7 i 8/ z przeznaczeniem na zakup mieszkania

poz. 37 – zwiększenie w kwocie 100.000 zł /kol. 7 i 8/ - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi Brochów 

– Strojec”

W załączniku  „Zakupy inwestycyjne”  dokonano następujących zmian:

poz. 3 – zwiększenie w kwocie 85.000 zł /kol. 7 i 8/ - zakup mieszkania dla p. Berent- najemcy budynku 

przy DPS  

poz. 4 – zwiększenie w kwocie 20.000 zł /kol. 7 i 8/ - zakup komputera 

poz.7  –  zwiększenie  w  kwocie  5.000  zł  /kol.  7  i  8/  -  zakup  spirometru  przenośnego  dla  Szpitala 

Powiatowego  /dotacja z UM Sochaczew/

W załączniku  „Prace remontowe”  dokonano następujących zmian:

poz. 6 – zwiększenie w kwocie 77.000 zł /kol. 7 i 8/ - Zakup pieca  i remont instalacji  w Domu Dziecka 

w Giżycach.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W załączniku  Nr 6 a  do uchwały budżetowej   dokonano zmian polegających na  przesunięciach 

w  klasyfikacji  budżetowej.  Zmian  w  planie  wydatków  w  kwocie  5.000  zł  dokonano  w  celu  jego 

urealnienia.
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