
            

Uchwała Nr XXXII/159/2014 

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2014 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014. 

 

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

(t.j Dz. U. 2013.poz.595 z późn. 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 (t.j. Dz. U. 2013 poz. 

885 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 Nr XXV/142/2013 Rady 

Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 771.830 zł. Zmniejsza się dochody budżetu 

o łączną kwotę 155.100 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.714.233 zł.  

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 661.700 zł. Dochody bieżące zmniejsza                          

się o kwotę 155.100 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.703.854 zł, 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.130 zł. Plan dochodów majątkowych po 

zmianie wynosi 4.010.379 zł 

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

do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok” 

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 903.390 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   

o łączną kwotę 286.660 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 74.037.563 zł.  

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 413.260 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną 

kwotę 286.660 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.079.853zł, 

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 490.130 zł. Plan wydatków majątkowych                  

po zmianie wynosi 5.957.710 zł, 

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

do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 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 2014 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 2014 rok”. 

 

 



§ 2 

 

 

1. 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 2014 rok”. 

 

 

2. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014 rok obejmują 

zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  

Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. 

 

3. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora 

finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym 

załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych            

i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 roku”. 

 

 

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów 

oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 

zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „ Plan dochodów i wydatków dla 

wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych”. 

 

 

§ 3 

 

 

1. Zmniejszeniu uległ plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł , który po zmianach  wynosi 

142.046 zł. Plan rezerwy kryzysowej nie uległ zmianie i wynosi 110.000 zł. Łączny plan 

rezerw wynosi 252.046 zł. 

 

§ 4 

 

 

§ 11 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: 

Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań  

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 
 

§ 5 
 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego. 

 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji. 


