
Uzasadnienie 

 
 

Zmiany w planie dochodów  budżetowych  

 

Dział 600 Transport i łączność  

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

W rozdziale tym zwiększono plan dochodów w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych  

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego                           

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 

4.000.000 zł, w tym: 

 na podstawie Uchwały Rady Gminy w Teresinie Nr III/17/2014 oraz zgodnie               

z podpisanym porozumieniem zwiększono plan o kwotę 2.000.000 zł w zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – 

Paprotnia”, 

 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2015                  

Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014r. oraz zgodnie         

z podpisanym porozumieniem zwiększono plan o kwotę 2.000.000 zł w zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica                      

w Sochaczewie”. 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych  

 

Dział 600 Transport i łączność  

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

W rozdziale tym zwiększono plan wydatków w paragrafie wydatków inwestycyjnych 

jednostek budżetowych o kwotę 4.007.000 zł, oraz zmniejsza się go o kwotę 7.000 zł, w tym: 

 na podstawie Uchwały Rady Gminy w Teresinie Nr III/17/2014 oraz zgodnie               

z podpisanym porozumieniem zwiększono plan o kwotę 2.000.000 zł w zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – 

Paprotnia”, 



 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2015                  

Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014r. oraz zgodnie         

z podpisanym porozumieniem zwiększono plan o kwotę 2.000.000 zł w zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica                 

w Sochaczewie”. 

Dodatkowo w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi                 

się   z paragrafu zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej środki                

w kwocie 7.000 zł na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75019 Rady powiatów 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej środki w kwocie 850 zł na paragraf opłat z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych. 

 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej środki w kwocie 90.000 zł                    

na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 

 

 

 

 

 



Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Powiatowej 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej środki w kwocie 7.477 zł                        

na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej środki w kwocie 4.412 zł                          

na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 

 

Rozdział 80110 Gimnazja 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej środki w kwocie 500 zł na paragraf opłat z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych. 

 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 



sieci telefonicznej środki w kwocie 1.245 zł na paragraf opłat z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych. 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej środki w kwocie 9.296 zł                          

na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 32.439 zł oraz zwiększa się plan o kwotę    

32.439 zł. 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej środki w kwocie 32.317 zł                      

na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 

Dodatkowo w projekcie unijnym pn. „Drzwi do kariery” realizowanym w Zespole Szkół                    

w Teresinie przenosi się kwotę 122 zł z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej na paragraf opłat                   

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.  

 

Dział 852 Pomoc społeczna  

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej środki w kwocie 8.200 zł                            

na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 



Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej środki w kwocie 5.500 zł                             

na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 

 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione               

i ośrodki interwencji kryzysowej 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej środki w kwocie 2.000 zł na paragraf opłat z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych. 

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy  

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej środki w kwocie 200 zł na paragraf opłat z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych. 

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          



i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej środki w kwocie 4.524 zł                          

na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów          

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się z paragrafu 

zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej środki w kwocie 7.434 zł                          

na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne                       

na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej” 

 

 

1. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W 

ulicy Staszica w Sochaczewie” o kwotę 2.000.000 zł – są to środki pozyskane z Gminy 

Miasto Sochaczew. Plan po zmianie wynosi 6.000.000 zł. 

2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjny pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W 

na odcinku Krubice – Paprotnia” o kwotę 2.000.000 zł – są to środki pozyskane z Gminy 

Teresin. Plan po zmianie wynosi 5.000.000 zł. 

 

 


