
          

 

Uchwała Nr II/11/2010 

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2010 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010. 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235,          

art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 Nr XLIX/161/2009 Rady 

Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 500.027 zł. Zmniejsza się dochody budżetu 

Powiatu o łączną kwotę 85.696 zł. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 79.040.481 zł.  

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 60.027.829 zł, 

2) dochody majątkowe zwiększa się do kwoty: 19.012.652 zł, 

zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                         

do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2010 rok” 

 

 

2.  Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.833.263 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu 

o łączną kwotę 1.418.932 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 90.419.908 zł.  

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 62.424.302 zł, 

2) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty: 27.995.606 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                          

do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2010 rok” 

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie                             

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały 

Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2010 rok”. 

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały 

Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2010 rok”. 

 

 

5. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          

z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały 

Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2010 r.” 



6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy 

porozumień z organami administracji rządowej obejmują zmiany planu zgodnie                           

z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały 

Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy 

porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.”. 

 

 

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi                   

finansowanych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 

zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku 

dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych”. 

 

 

8. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte 

wieloletnimi programami inwestycyjnymi obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem  

Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej                         

pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami 

inwestycyjnymi”. 

 

 

9. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 

obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zgodnie                     

z załącznikiem Nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie 

programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012”. 

 

 

10. Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków 

europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających 

zwrotowi obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały 

zmieniającym załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty 

realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”. 

 

 

11.Zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i kartograficznym obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do 

niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały  Budżetowej pn. „Plan 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym                     

i Kartograficznym” 

 

§ 2 

 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji. 


