
Uzasadnienie

0.     Zmiany w planie dochodów budżetowych   

1. Dochody własne 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411        Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy 



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Zmiany  w  tych  działach  i  rozdziałach  dotyczą  zmian  w  planie  dochodów  własnych 

dokonanych  w  celu  jego  urealnienia  i   przypisania  dochodów  uzyskiwanych 

w poszczególnych jednostkach z tytułu pozostałych odsetek   ( § 0920 ) oraz wpływów 

a  różnych dochodów ( § 0970 ) do rozdziałów  funkcjonujących  w tych jednostkach.

2. Dochody związane z realizacją zadań rządowych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenia  zdrowotne 

Zmniejszenia   w  tym  rozdziale  w  kwocie  40.000 zł  dokonano  na  podstawie pisma 

z   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  Nr.  FIN.I.  –  301/3010/851/8/05  z   dnia 

25.03.2005 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna 

Rozdz.  85212  Świadczenia  społeczne  oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne 

i  rentowe  z  ubezpieczenia społecznego

Zmniejszenia w tym rozdziale dokonano decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr.25/2005 

z dnia 22 kwietnia 2005 r. /pismo Nr FIN.I. – 301/3011/852/19/05 z dnia 25 kwietnia 

2005 roku./

3.  Dochody na zadania realizowane w drodze porozumień z  jednostkami 

samorządu terytorialnego

Dział 750  Administracja publiczna

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe 
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Zwiększenie   w  kwocie  51.433,52  zł  dokonane  zostało  na  podstawie  pisma  z  PZD 

w  Sochaczewie z dnia 9 maja 2005 roku. 

W  dniu  21  10.  2004  roku  zawarte  zostało  porozumienie  pomiędzy  Powiatem 

Sochaczewskim  a  Gminą  Teresin  przy  udziale   PZD  w  Sochaczewie  w   sprawie 

współfinansowania robót  związanych z  inwestycją  pn.  „Budowa ciągu pieszego wraz 

z miejscami parkingowymi w m. Paprotnia w ciągu drogi powiatowej nr 38156 Paprotnia 

–Krubice”.  Kwota udziału Gminy Teresin w wysokości 51.433,52 zł wpłynęła w 2005 

roku i w związku z tym zwiększa się plan dochodów z tego tytułu w w/w kwocie.

 

II Zmiany w planie wydatków  budżetowych

1. Wydatki na zadania własne z zakresu administracji rządowej             i 

zlecone ustawami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian w tym rozdziale dokonano w celu urealnienia planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym dokonano zmian w celu urealnienia planu.

Rozdz.75045 Komisje poborowe

Zmiany  w tym rozdziale dotycz a urealnienia planu wydatków budżetowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
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Zmian w tym rozdziale dokonano na podstawie pisma z jednostki  Nr. PF – 313/1/7/2004 

z dnia 16.03.2005 roku  w celu urealnienia planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Plan  w  tym  rozdziale  został  zmniejszony o kwotę 40.000 zł  w  związku decyzją 

Wojewody Mazowieckiego Nr. 19/2005  z  dnia 24  marca 2005 roku. 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejszenia   wydatków o  kwotę  1.370  zł  dokonano  zgodnie  z  decyzją  Wojewody 

Mazowieckiego z  dnia  22 kwietnia  2005 roku.  Zmniejszenie  planu dotyczy realizacji 

świadczeń rodzinnych przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. 

2.  Wydatki  na zadania  realizowane w drodze porozumień z  jednostkami 

samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność 

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenia planu w tym rozdziale w kwocie 51.434 zł dokonano na podstawie pisma 

z Powiatowego Zarządu Dróg  z dnia 09.05.2005 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia  w  tym  rozdziale   w   kwocie  20.000  zł  dokonano  w  związku 

z porozumieniem zawartym    w dniu 24 marca 2005 roku pomiędzy Miastem Sochaczew 
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a  Powiatem   Sochaczewskim   występującym   wspólnie  z   Komendą   Powiatową 

Państwowej  Straży  Pożarnej dotyczącym  pokrycia  części  kosztów

funkcjonowania Straży -   zakup paliwa.  

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

w podatku  dochodowym od osób fizycznych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną 

Zmiany w tym rozdziale dotyczą urealnienia planu wydatków budżetowych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zwiększenia  planu wydatków  w  kwocie 3.648 zł - na zakup 

usług pozostałych, oraz zwiększenia wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych 

w  kwocie 96.374 zł. Łącznie daje to kwotę 100.022 zł. 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75019 Rady powiatów 

Dokonano w tym rozdziale zmian, w celu urealnienia planu.

Rozdz.75020Starostwa powiatowe 

Wydatki w tym rozdziale  zostały zaplanowane w kwocie 6.266.570 zł, zmian dokonano 

w celu urealnienia planu.

Dział 758 Różne rozliczenia 

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne  i celowe
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Zmniejszone zostały środki w tym rozdziale z przeznaczeniem na  pokrycie wydatków 

inwestycyjnych  w  Powiatowym Zarządzie Dróg.

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dokonano  zmniejszenia  w  kwocie  2.000  zł  zgodnie  z  pismem   Nr.  ZSS-071/48/05 

z  dnia  06.05.2005  roku  w  celu  prawidłowego  funkcjonowania   planu  wydatków 

placówki.

Rozdz.80111 Gimnazja specjalne 

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.000 zł w celu  prawidłowego 

funkcjonowania   jednostki,  zgodnie  z  pismem  Nr.  ZSS-071/48/05  z  dnia 

06.05.2005 roku.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące 

Zwiększenia  w  tym  rozdziale  dokonano  w  celu  urealnienia   planu  wydatków 

budżetowych.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Zwiększenia  dokonano  na  podstawie  zapisu  w  załączniku  inwestycyjnym  budżetu, 

zapisane  jako  kwota  do  pozyskania.  Planowane  zaciągnięcie  kredytu 

termomodernizacyjnego.

Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 

zawodowego.

W rozdziale tym dokonano zmian w celu urealnienia planu.
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Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli 

Zwiększenia  wydatków  w  kwocie 1.100 zł  dokonano na podstawie pisma   z  Wydziału 

Oświaty Kultury i Sportu  Nr. OK.0716-1-6/05  z  dnia   21 kwietnia  2005 roku.

Rozdz.80195 Pozostała działalność 

W rozdziale  tym dokonano  zmniejszenia  w  kwocie  1.100  zł  w  związku  z   pismem 

Nr. OK.0716-1-6/05 z dnia 21 kwietnia 2005 roku.
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