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Zmiany w planie dochodów  budżetowych  

 

 

Dział 600 Transport i łączność  

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Celem urealnienia planu dochodów na koniec 2015 roku zwiększa się plan o kwotę 949 zł      

w paragrafach wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)                          

oraz pozostałych odsetek od rachunków bankowych jednostki Powiatowy Zarząd Dróg                     

w Sochaczewie. 

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

W rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 748.937 zł i zwiększa się plan o kwotę 

45.200 zł. 

Zmniejsza się plan w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływów z różnych 

opłat o kwotę 748.937 zł do poziomu przewidywanego wykonania na koniec roku 2015. 

Zwiększa się plan w paragrafach dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych                    

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem 

pomieszczeń należących do Powiatu Sochaczewskiego), wpływów z różnych dochodów 

(koszty upomnień za najem pomieszczeń), dochodów jednostek samorządu terytorialnego 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami – 25 % udział Powiatu w dochodach z tytułu wieczystego użytkowania 

nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Powyższe zmiany mają na celu 

urealnienie planu na koniec roku 2015 o kwotę 45.200 zł 



Dział 710 Działalność usługowa  

Rozdział 71015 Nadzór budowlany  

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2015 i 367/2015 zwiększa się plan 

w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące              

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat o kwotę 15.358 zł, w tym: 

 357/2015 zwiększenie o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące, 

 367/2015 zwiększenie o kwotę 10.358 zł przeznaczoną na wydatki bieżące. 

Zmniejsza się plan w paragrafie pozostałych odsetek od rachunków bankowych  jednostki 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie o kwotę 710 zł do poziomu 

przewidywanego wykonania na koniec roku. 

 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

W rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.009 zł oraz zwiększa się plan                

o kwotę 63.500 zł. 

Celem dostosowania planu do poziomu wykonania zmniejsza się plan w paragrafach 

wpływów z różnych opłat oraz pozostałych odsetek od rachunków bankowych jednostki                   

o kwotę 25.009 zł. 

Zwiększa się plan w paragrafach grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych (wpływy za holowanie i złe parkowanie pojazdów) oraz wpływów z różnych 

dochodów (wpływy za dzienniki budowy, karty wędkarskie) o kwotę 63.500 zł. 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

W rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 485 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 

15.131 zł. 

Celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania zmniejsza się plan w paragrafie 

wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 485 zł. 



Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) oraz 

pozostałych odsetek od rachunków bankowych jednostki Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Sochaczewie o kwotę 512 zł. 

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2015 zwiększa się plan                    

w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące                 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat o kwotę 14.619 zł przeznaczoną na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród 

jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres 

roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków pogrzebowych, zasiłków                            

na zagospodarowanie, zobowiązań powstałych w skutek zwolnienia ze służby dwóch 

funkcjonariuszy, którzy nie spełniają warunków nabycia świadczeń wymienionych w art. 60a 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz na wydatki 

bieżące. 

 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem  

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

Celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania na koniec roku 2015 

zwiększa się plan w paragrafach wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z innych 

lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego), wpływy z opłat za koncesje i licencje 

(wpłaty za licencje na przewozy osób i rzeczy) oraz wpływów z różnych opłat (koszty 

upomnień) o kwotę 183.587 zł. 

 

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

Celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania na koniec roku 2015 

zmniejsza się plan w paragrafie podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200.000 zł.  

 

 

 



Dział 801 Oświata i wychowania  

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 

W związku z niewykonaniem planu w paragrafie wpływów z różnych opłat zdejmuje                     

się w całości plan w kwocie 10 zł. 

Zwiększa się plan w paragrafie pozostałych odsetek od rachunków bankowych jednostek 

oświatowych i wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) o kwotę 370 zł 

celem urealnienia do poziomu przewidywanego wykonania. 

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół  

Zwiększa się plan dochodów w paragrafach pozostałych odsetek od rachunków bankowych                

i wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) o kwotę 730 zł do poziomu 

przewidywanego wykonania. 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące  

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów 

legitymacji i świadectwa), dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem sal lekcyjnych), 

wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (zwiększenie w kwocie 1.000 zł tytułem 

sprzedaży elektro złomu i grzejników w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie), 

pozostałych odsetek od rachunków bankowych oraz wpływów z różnych dochodów 

(wynagrodzenie płatnika ZUS) o kwotę 7.425 zł. Zwiększenia mają na celu urealnienie planu 

dochodów na koniec roku w związku z wyższym niż planowano wykonaniem w w/w 

paragrafach. 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów 

legitymacji i świadectw) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem sal lekcyjnych), 

wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (zwiększenie w kwocie 600 zł tytułem 

sprzedaży elektro złomu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego                                    



w Sochaczewie), pozostałych odsetek od rachunków bankowych oraz wpływów z różnych 

dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) o kwotę 40.765 zł. 

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 328/2015, 404/2015, 406/2015 

zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa                       

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat o kwotę 157.562 zł, w tym: 

 328/2015 zmniejszenie o kwotę 152.134 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy         

w Sochaczewie, 

 404/2015 zwiększenie o kwotę 1.460 zł w planie Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Giżycach, 

 406/2015 zmniejszenie o kwotę 6.888 zł w planie Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Załuskowie. 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna  

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z powiatu               

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego o kwotę 250.000 zł (dotacja na utrzymanie dzieci z innych 

powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego) 

do poziomu przewidywanego wykonania. 

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 

W związku ze zmniejszoną obsadą mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie 

zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z usług o kwotę 171.000 zł. 

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę   

109 zł w związku ze sprzedażą złomu. 

 



Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z powiatu              

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł (dotacja na utrzymanie dzieci z innych 

powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego) do poziomu 

przewidywanego wykonania. 

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 432/2015 zmniejsza się plan w paragrafie 

dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu o kwotę 509 zł, środki przeznaczone były na wypłatę dodatku miesięcznego na 

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w jednostce Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. 

Zwiększa się plan w paragrafach pozostałych odsetek od rachunków bankowych i wpływów               

z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) o kwotę 3.532 zł celem urealnienia planu 

do poziomu przewidywanego wykonania. 

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 

W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów w paragrafie pozostałych odsetek                             

od rachunków bankowych jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie o kwotę 90 zł 

celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania. 

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 

Celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania zwiększa się plan           

w paragrafach pozostałych odsetek od rachunków bankowych i wpływów z różnych 

dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) o kwotę 190 zł w jednostce Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Sochaczewie. 

 



Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 493 zł i zwiększa się plan w kwocie 35.060 zł. 

Zmniejsza się plany w paragrafach grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych (umorzenie kary przez komornika zasądzonej względem wychowanki) oraz                    

w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 491 zł. 

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z usług (wpłaty za wyżywienie wychowanek), 

pozostałych odsetek od rachunków bankowych, wpływów z różnych dochodów 

(wynagrodzenie płatnika ZUS) o kwotę 35.060 zł w jednostce Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Załuskowie celem urealnienia planu. 

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat (wpływy za wycinkę drzew                         

i krzewów przy drogach powiatowych) o kwotę 62.000 zł celem urealnienia planu dochodów 

do poziomu przewidywanego wykonania na koniec roku 2015. Otrzymane środki 

przeznaczone są na prace związane z ochroną środowiska. 

Wydatki realizowane są w rozdziale 90019 i 75020 w zadaniu inwestycyjnym „Działania 

energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu 

Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”. 

 

 

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych  

 

 

Dział 600 Transport i łączność  

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 267.460 zł i zwiększa się plan o kwotę      

176.960 zł. 



Zmniejsza się plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń 

bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług 

remontowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakupu usług 

obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, różnych opłat i składek o łączną kwotę 

220.960 zł 

Dodatkowo zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek 

budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi 

powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” o kwotę 46.500 zł. 

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, 

zakupu usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu usług 

zdrowotnych  o kwotę 174.360 zł. 

Dodatkowo zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych o kwotę 2.600 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu 

informatycznego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”. 

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg oraz               

na zakup laptopa dla oraz centrali telefonicznej w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu 

informatycznego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”. 

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Celem urealnienia planu na koniec 2015 roku przenosi się z paragrafów zakupu usług 

pozostałych oraz różnych opłat i składek środki w kwocie 499 zł na paragraf wynagrodzenia 

osobowego pracowników. 

 

 

Dział 710 Działalność usługowa  

Rozdział 71015 Nadzór budowlany  

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 1.120 zł i zwiększa się plan o kwotę 16.478 zł. 

Celem urealnienia planu na koniec roku 2015 zmniejsza się plan w paragrafach składek                 

na Fundusz Pracy, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych 

krajowych oraz różnych opłat i składek o kwotę 1.120 zł. 



Zwiększa się plan paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, wynagrodzeń 

osobowych członków korpusu służby cywilnej, składek na ubezpieczenia społeczne, 

wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług 

pozostałych o kwotę 16.478 zł.  

Kwota zwiększenia 15.358 zł, pochodzi ze zwiększenia planu dotacji na podstawie Decyzji 

Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2015 i 367/2015. 

Środki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych, wykonanie montażu lamp 

oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych oraz obsługi informatycznej i zużycie energii 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie. 

 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 

Celem zabezpieczenia środków na wydatki przenosi się z paragrafu zakupu materiałów                   

i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych kwotę 300 zł. 

 

Rozdział 75019 Rady powiatów 

Celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania zmniejsza się plan                  

w paragrafach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów                            

i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych 

krajowych o kwotę 17.070 zł, zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych                    

o kwotę 500 zł. Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu wydatków w pozostałych 

działach. 

 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 220.802 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 

47.000 zł. 

Zmniejsza się plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług remontowych, opłat                  

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, odpisów                   

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku od towarów i usług (VAT) o kwotę 

194.802 zł. Ponadto zmniejsza się w całości plan wydatków inwestycyjnych jednostek 

budżetowych w kwocie 20.000 zł , w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na realizację 



zadania inwestycyjnego pn. „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji                             

i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” oraz w paragrafie wydatków na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się plan w kwocie 6.000 zł  w zadaniu                       

pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”.   

Zwiększa się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne i zakupu usług 

pozostałych o kwotę 47.000 zł. 

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu do poziomu przewidywanego wykonania 

w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku przenosi się środki w kwocie 8.000 zł  

paragrafu podróży służbowych krajowych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia               

na potrzeby promocji Powiatu Sochaczewskiego. 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność 

Celem zapłaty czwartej raty składki na rzecz Związku Powiatów Polskich zwiększa się plan    

w paragrafie wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę               

1.688 zł. 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

W rozdziale tym zmniejsza się plan w łącznej kwocie 13.516 zł oraz zwiększa się w kwocie 

28.135 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. 

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku przesuwa się z paragrafów uposażenia 

żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług 

remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu energii środki w kwocie 13.516 zł na 

paragrafy wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i 

funkcjonariuszom, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia, zakupu 

usług pozostałych, składki na ubezpieczenia społeczne, pozostałe należności żołnierzy 

zawodowych oraz funkcjonariuszy. 



Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na fundusz nagród 

uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających 

na zwolnieniach lekarskich oraz urealnienia planu wydatków na koniec roku. 

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2015 zwiększa się plan 

w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 14.619 zł przeznaczoną na pokrycie 

wydatków związanych z remontem samochodu pożarniczego. 

 

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

Celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania zmniejsza się plan           

w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 95.000 zł.  

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia  

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe  

W związku z brakiem potrzeby wykorzystania i rozdysponowania rezerwy ogólnej, zmniejsza 

się plan w paragrafie rezerw w kwocie 181.500 zł co stanowi całą planowaną kwotę rezerwy 

ogólnej. Plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian w kwocie 

98.500 zł.  

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu 

usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, różnych opłat         

i składek, opłaty z tytułu usług  telekomunikacyjnych, odpisów na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej o kwotę 17.162 zł. 



Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, 

wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek                     

na Fundusz Pracy oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 42.433 zł. 

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń              

dla nauczycieli oraz składek ZUS od wynagrodzeń oraz środków na dojazdy dla nauczycieli 

na zajęcia indywidualne. 

Środki na zwiększenie zostały przeniesione ze zmniejszeń w pozostałych działach i dotyczą 

planu jednostek Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie oraz Zespół Szkół 

Specjalnych w Erminowie. 

 

 

Rozdział 80110 Gimnazja 

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, 

zakupu usług remontowych, podróży służbowych krajowych oraz odpisów na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.197 zł. 

Zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia 

społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 13.128 zł. 

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń                     

dla nauczycieli oraz składek ZUS od wynagrodzeń w jednostce Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Sochaczewie. 

Środki na zwiększenie zostały przeniesione ze zmniejszeń w pozostałych działach. 

 

 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń 

bezosobowych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 8.700 zł. 

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, 

wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów                            

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 35.336 zł. 

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń                

dla nauczycieli w jednostkach Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie                       

oraz Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie. 

Środki na zwiększenie zostały przeniesione ze zmniejszeń w pozostałych działach. 

 



Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 

Celem urealnienia planu oraz zabezpieczenia środków na wydatki w oświacie zmniejsza               

się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek               

na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług remontowych, zakupu 

usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i odpisów na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych o kwotę 33.310 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 3.830 zł                               

w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia 

oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany dotyczą 

planu Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie. 

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych działach. 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 

Zmniejsza się plan w paragrafach wpłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia, 

różnych opłat i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu 

usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych               

o kwotę 16.626 zł. 

Zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia 

społeczne, składki na Fundusz Pracy, oraz zakupu energii o kwotę 168.570 zł. 

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń              

dla nauczycieli, składek ZUS od wynagrodzeń w jednostkach Zespół Szkół im.J. 

Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, a także na zakup gazu ziemnego dla 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie. 

Środki na zwiększenie zostały przeniesione ze zmniejszeń w pozostałych działach. 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 

Zmniejsza się plan w kwocie 29.848 zł i zwiększa się plan w kwocie 316.317 zł. 

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat                 

z tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat       

i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 29.111 zł. 



Dodatkowo celem dostosowania planu wydatków do poziomu wykonania zmniejsza się plan 

w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 737 zł w zadaniach 

inwestycyjnych pn. „Instalacja monitoringowa w Zespole Szkół w Teresinie” (352 zł) oraz 

„Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”(385 zł). 

Zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń 

osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, 

zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych i szkoleń 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 316.317 zł. 

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń                   

dla nauczycieli oraz składek ZUS od wynagrodzeń, a także bieżących wydatków                              

w jednostkach Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. 

Środki na zwiększenie zostały przeniesione ze zmniejszeń w pozostałych działach. 

 

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 16.463 zł w paragrafach wydatków osobowych 

niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek                           

na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. 

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenie środków na wynagrodzenia                        

dla nauczycieli oraz składek od nich płaconych w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie. 

Środki na zwiększenie zostały przeniesione ze zmniejszeń w pozostałych działów. 

 

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania zawodowego 

W rozdziale tym celem urealnienia planu zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń 

osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 577 zł 

zmniejszając jednocześnie plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych o kwotę 140 zł po ostatecznym przeliczeniu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszeń w pozostałych 

działach. 



 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania zmniejsza się plan            

w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.376 zł                               

w jednostkach Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu 

wydatków w pozostałych rozdziałach. 

 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz 

odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 863 zł. 

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, 

wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek              

na Fundusz Pracy o kwotę 1.920 zł. 

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia 

dla nauczycieli oraz składek od nich płaconych w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie. 

Środki na zwiększenie zostały przeniesione ze zmniejszeń w pozostałych działach. 

 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych  

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy 

naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 33.155 zł. 

Zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych 

jednostek systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, 

wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek                    

na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę                 

40.567 zł. 



Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia              

dla nauczycieli oraz składek od nich płaconych w jednostkach Zespół Szkół im.J. 

Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie,  Zespole 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół                         

w Teresinie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. 

Środki na zwiększenie zostały przeniesione ze zmniejszeń w pozostałych działach. 

 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność  

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 5.318 zł w paragrafach zakupu materiałów               

i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych celem zabezpieczenia 

środków na wydatki w pozostałych rozdziałach oświatowych. 

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85111 Szpitale ogólne  

W związku z rozliczeniem dotacji przyznanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie, dla którego organem założycielskim jest Powiat 

Sochaczewski, zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych o kwotę 118 zł. 

 

 

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 328/2015, 404/2015, 406/2015 

zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 157.562 zł,        

w tym: 

 328/2015 zmniejszenie o kwotę 152.134 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy         

w Sochaczewie, 

 404/2015 zwiększenie o kwotę 1.460 zł w planie Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Giżycach, 



 406/2015 zmniejszenie o kwotę 6.888 zł w planie Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Załuskowie. 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna  

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze  

Zmniejsza się plan w paragrafach świadczeń społecznych, dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, wpłat na PFRON, wynagrodzenia bezosobowego, odpisów na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej o kwotę 28.492 zł. Powyższe zmniejszenia wynikają z dostosowania planu                       

do poziomu przewidywanego wykonania z Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej                          

w Giżycach oraz mniejszych niż zakładano potrzeb wsparcia wychowanków                                    

na usamodzielnienie się. 

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego o kwotę 13.932 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z Powiatu 

Sochaczewskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie 

innych powiatów. 

 

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 182.091 zł oraz zwiększa się plan o kwotę    

11.200 zł. 

W związku z mniejszą obsadą pensjonariuszy i mniejszymi wpływami z tego tytułu w Domu 

Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń 

osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, 

zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, odpisów                   

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podatku od nieruchomości o kwotę 182.091 

zł w tym kwotę 11.200 zł przenosi się do paragrafów wynagrodzeń bezosobowych, zakupu 

leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu usług remontowych                           

oraz podróży służbowych krajowych. 

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku 

2015. 



 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 

W rozdziale tym celem dostosowania planu do poziomu wykonania zmniejsza się plan            

w paragrafach dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w związku 

z mniejszą niż planowano liczą dzieci z Powiatu Sochaczewskiego, przebywających                      

w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów), wynagrodzeń osobowych 

pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz 

wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 85.659 zł. 

Zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 15.000 zł. Są to środki 

przeznaczone na opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych na terenie 

powiatu. 

 

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie  

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 81.069 zł i zwiększa się plan o kwotę 6.014 zł. 

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, 

wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek                   

na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług zdrowotnych oraz podróży 

służbowych krajowych o kwotę 78.785 zł. 

Dodatkowo przenosi się z paragrafów składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek                    

na Fundusz Pracy środki w kwocie 1.775 zł na paragraf wynagrodzenia osobowego 

pracowników, są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracownika socjalnego 

zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie jednocześnie 

zmniejszając plan o kwotę 509 zł na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2015. 

Zwiększa się również plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu 

energii o kwotę 6.014 zł. 

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu na koniec 2015 roku do poziomu 

przewidywanego wykonania oraz zabezpieczenia środków na doposażenie miejsca pracy oraz 

zakupu energii dla prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie hostelu. 

 

 

 

 



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów            

i wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników 

niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 20.160 zł. 

Zwiększa się plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowego 

pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług 

pozostałych o kwotę 20.160 zł. 

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu wynagrodzeń oraz zabezpieczeniu 

środków na remont dachu, naprawę windy, obsługę prawną przetargów (umowa o dzieło) 

oraz badania lekarskie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie. 

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 8.417 zł oraz zwiększa się plan o kwotę      

33.996 zł. 

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia zwiększa się plan w paragrafach 

wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek                    

na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupu usług 

pozostałych o kwotę 33.996 zł. 

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, 

wynagrodzeń bezosobowych, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu 

usług remontowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisów na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 8.276 zł. Zmniejsza się również plan w paragrafie 

wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. 

„Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Sochaczewie” o kwotę 141 zł do poziomu wykonania po rozliczeniu 

inwestycji. 

Powyższe zmiany zostają wprowadzone w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                  

w Sochaczewie i mają na celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i składek 

ZUS od nich naliczanych oraz pozostałe wydatki bieżących. 



Środki na zwiększenie zostały przeniesione ze zmniejszeń w pozostałych działach. 

 

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty o kwotę 576 zł do poziomu przewidywanego wykonania na koniec roku. 

Środki na zwiększenie zostały przeniesione ze zmniejszeń w pozostałych działach. 

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 20.660 zł i zwiększa się plan 67.862 zł 

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na PFRON, 

zakupu leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych, zakupu pomocy 

naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu energii, opłat z tytuł zakupu usług 

telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 20.660 zł 

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, 

wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów                   

i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych oraz odpisów                          

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 67.862 zł. 

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, wydatki bieżące     

i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z jego ponownym przeliczeniem              

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie. 

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

W związku z realizacją wydatków związanych w ochroną środowiska w rozdziale 75020       

w zadaniu inwestycyjnym pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności 

publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, 

Giżycach i Teresinie” zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia 

oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 11.570 zł. Zachowuje się równowagę pomiędzy 

planowanymi dochodami, a wydatkami w tym zakresie. 

 

 



Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania zmniejsza się plan         

w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu 

usług pozostałych o kwotę 11.900 zł.  

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 1.500 zł w związku              

z organizacją Powiatowego Kiermaszu Świątecznego „Boże Narodzenie na Mazowszu”. 

 

 

Dział 926 Kultura fizyczna  

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 10.920 zł i zwiększa się plan o kwotę 6.920 zł. 

Celem urealnienia planu wydatków zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń 

bezosobowych i zakupu usług pozostałych o kwotę 10.920 zł oraz zwiększa się plan               

w paragrafie zakupu usług pozostałych w kwocie 4.000 zł. Środki ze zmniejszenia posłużą 

zabezpieczeniu wydatków w pozostałych działach. 

 

 

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne                       

na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej” 

 

1. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa                               

na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” o kwotę 

46.500 zł – środki własne, plan po zmianie 23.500 zł, w związku z rezygnacją z realizacji 

zadania, 

2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego                        

dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 2.600 zł – środki własne, plan                        

po zmianie wynosi 6.100 zł, 



3. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „System obsługi kolejkowej dla Wydziału 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, zmniejszenie w kwocie 

20.000 zł – środki własne, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na realizację                     

w/w zadania. 

4. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego                   

dla potrzeba Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 10.000 zł – środki własne. 

Plan po zmianie wynosi 15.000 zł, w związku z urealnieniem planu do wysokości wykonania                  

na koniec roku. 

5. Zmienia się klasyfikację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia dla sal                      

dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Giżycach” z rozdziału 85202 do rozdziału 85201, 

6. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup serwera wraz                                 

z oprogramowaniem dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie” 

zmniejszenie 141 zł – środki własne, plan po zmianie 5.559 zł, w związku z urealnieniem 

planu do wysokości wykonania. 

 

 

 

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów 

jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych          

w 2015 roku” 

 

 W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zmniejsza się plan dochodów w kwocie 

20.850 w paragrafie wpływów z usług w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami               

za wyżywienie wychowanków oraz zwiększa się plan w kwocie 2.231 zł w paragrafach 

otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej w związku w otrzymaniem 

darowizny od osoby fizycznej oraz pozostałych odsetek od rachunków bankowych. Zmniejsza 

się plan wydatków w kwocie 22.824 zł. W związku ze zmniejszeniem dochodów zmniejsza   

się plan w paragrafie zakupu środków żywności oraz zakupu pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek. Ponadto zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych 

związanych z wywozem nieczystości. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.205 zł                        

w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii. 



 W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zmniejsza się plan w kwocie 13.007 zł 

w paragrafie wpływów z usług w związku z mniejszymi wpływami za obiady. Zmniejsza              

się plan wydatków w kwocie 24.991 zł w paragrafie zakupu środków żywności i zakupu 

energii o kwotę w związku z niższym zapotrzebowaniem na posiłki wydawane w stołówce 

szkolnej oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 11.984 zł w paragrafach zakupu 

materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. 

W Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zwiększa                  

się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż pszenicy) oraz pozostałych 

odsetek od rachunków bankowych o kwotę 1.002 zł, w związku z tym zwiększa się plan 

wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        

w kwocie 1.002 zł. Dodatkowo przenosi się środki w kwocie 3.043 zł z paragrafu zakupu 

materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

oraz zakupu energii i zakupu usług pozostałych. 


