
Uzasadnienie 
 

 

Zmiany w planie przychodów budżetowych  

 

Zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy o 79.712 zł, środki przeznaczone będą na wykup obligacji. W związku z powyższą 

zmianą częściowego źródła finansowania spłaty rat kapitałowych z dochodów bieżących                   

na wolne środki, kwotę dochodów własnych w wysokości 79.712 zł przeznacza                              

się na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.  „Opracowanie projektów budowlanych 

na termomodernizację i działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej 

Powiatu Sochaczewskiego położonych w Sochaczewie – Etap IV”. 

 

 

 

 

Zmiany w planie dochodów  budżetowych  

 

Dział 600 Transport i łączność  

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 66.528 zł. 

W związku ze sprzedażą drewna przez jednostkę Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie 

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

9.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu 

dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”. 

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 57.528 zł przekazane na podstawie 

umowy z Gminą Miasto Sochaczew. Środki przeznaczone są na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska + wykup 

gruntów”. 

 



 

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn                    

w postaci pieniężnej o kwotę 500 zł. Zmiana wynika z przeniesienia wpływów z tytułu w/w 

paragrafu do rozdziału 75075 celem urealnienia. 

 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów otrzymanych spadków, zapisów i darowizn                     

w postaci pieniężnej o kwotę 500 zł. Środki stanowią przekazaną kwotę na finansowanie 

kiermaszu świątecznego „Wielkanoc na Mazowszu” w ramach promocji powiatu. 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Zwiększa się plan w kwocie 1.214 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu 

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

ustawami realizowane przez powiat. Zwiększenie wprowadzono na podstawie Decyzji 

Wojewody Mazowieckiego Nr 38/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. z przeznaczeniem                        

na wypłatę nagród jubileuszowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej               

w Sochaczewie. 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 

W związku z zaplanowaną sprzedażą tunelu foliowego wraz ze stołami przesuwnymi 

wprowadza się nowy paragraf wpływów ze sprzedaży składników majątkowych z planem 

20.176 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację nowego zadania inwestycyjnego                   

pn. „Opracowanie projektów budowlanych na termomodernizację i działania 

energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Sochaczewskiego 

położonych w Sochaczewie – Etap IV”. 

 



Dział 852 Pomoc społeczna  

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2016 wprowadza się paragraf dotacji 

celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z planem 267.000 zł. 

Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 

roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500+ w rodzinach 

zastępczych. 

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie  

W związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia zwiększa się plan w paragrafie 

wpływów z różnych dochodów o kwotę 112 zł w planie dochodów jednostki Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 

Zwiększa się plan w kwocie 27.269 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu 

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

ustawami realizowane przez powiat. Zwiększenie wprowadzono na podstawie Decyzji 

Wojewody Mazowieckiego Nr 43/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. z przeznaczeniem                        

na pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu 

osiedlenia się repatriantów. 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych  

 

 

Dział 600 Transport i łączność  

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Zmniejsza się plan o kwotę 103.255 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 74.783 zł. 

Zmniejsza się plan w paragrafach opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz 

podatku od nieruchomości o kwotę 3.255 zł oraz w paragrafie wydatków inwestycyjnych 



jednostek budżetowych o kwotę 95.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”. Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem 

planu do wysokości przewidywanego wykonania planu środków z dochodów własnych                    

i przeznacza się je na nowe zadanie zaplanowane w rozdziale 85111. 

Zwiększa się plan w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 

szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.255 zł 

celem urealnienia. Zwiększa się również plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych 

jednostek budżetowych   w związku z umową z Gminą Miasto Sochaczew z przeznaczeniem 

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3804W ul. 

Trojanowska + wykup gruntów” w kwocie 57.528 zł. 

W paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza                     

się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu 

Dróg w Sochaczewie” z planem 9.000 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów 

rozdziału 60014. Dodatkowo w paragrafie tym zmienia się jednostkę, w której realizowane 

jest zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3813W – 

zakup nieruchomości” z Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie na Starostwo Powiatowe 

w Sochaczewie, kwota przesunięcia 5.000 zł, klasyfikacja działu, rozdziału i paragrafu 

pozostaje bez zmian. 

 

 

Dział 710 Działalność usługowa  

Rozdział 71015 Nadzór budowlany  

W związku z ponownym przeliczeniem środków potrzebnych na koncie zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego po jego realizacji 

przenosi się środki w kwocie 933 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 

odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragraf zakupu materiałów                        

i wyposażenia  w jednostce Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie. 

 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

Zmniejsza się plan o 118.767 zł oraz zwiększa się plan o 207.100 zł. 



Celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za niezgodne z prawem 

rozwiązanie umowy o pracę, odsetki od niego naliczone oraz koszty postępowania sądowego 

przenosi się z paragrafu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych środki           

w kwocie 97.100 zł na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, 

pozostałych odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. 

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na działalność Spółdzielni Inwalidów 

JUTRZENKA oraz organizacji pożytku publicznego w rozdziałach 85311 i 85353 zmniejsza 

się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 11.667 zł. 

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na PFRON przenosi się z paragrafu podatku 

od towarów i usług (VAT) na paragraf wpłat na PFRON środki w kwocie 10.000 zł. 

Wprowadza się w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych nowe zadanie 

inwestycyjne pn. „Opracowanie projektów budowlanych na termomodernizację i działania 

energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Sochaczewskiego 

położonych w Sochaczewie – Etap IV” z planem 100.000 zł. Środki pochodzą z dochodów 

własnych rozdziałów 80130 i 85218 oraz z dochodów własnych w związku ze zmianą 

częściowego źródła finansowania spłaty rat kapitałowych z dochodów własnych na wolne 

środki. 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Zwiększa się plan w kwocie 3.930 zł oraz zmniejsza się go w kwocie 2.716 zł. 

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 38/2016 zwiększa się plan w kwocie 

1.214 zł w paragrafie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy                              

i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

jubileuszowych. 

W związku ze zmniejszeniem wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń                                 

dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zwiększeniem fundusz 

nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie za strażaków 

przebywających na zwolnieniach lekarskich przenosi się z paragrafu uposażenia żołnierzy 

zawodowych oraz funkcjonariuszy na paragraf innych należności żołnierzy zawodowych oraz 

funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń środki w kwocie 2.716 zł. 

 



Dział 801 Oświata i wychowanie  

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 

W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług 

remontowych o kwotę 4.500 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie prac 

elektrycznych zaleconym po pomiarze instalacji elektrycznej szkoły. 

Urealniono plany paragrafu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

zwiększając je o kwotę 1.428 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie. 

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80140 i 80195. 

 

 

Rozdział 80110 Gimnazja 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie urealniono plan w paragrafie odpisów 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając go o kwotę 4.837 zł. 

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195. 

 

 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 

Urealniono plany w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

zwiększając go o kwotę 23.852 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz                         

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie. 

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195. 

 

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 

W Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie urealniono plan                      

w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając go o kwotę 

456 zł. 

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195. 

 

 

 

 



Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole 

Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego                       

w Sochaczewie urealniono plany w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych zwiększając go o kwotę 43.206 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 

80195. 

Dodatkowo z rozdziału 80130 przenosi się kwotę 200 zł na paragraf podróży służbowych 

krajowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie 

celem urealnienia. 

 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 

Zmniejsza się plan w kwocie 200 zł i zwiększa się go o kwotę 172.983 zł 

W Zespole Szkół w Teresinie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego zabezpieczono środki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia 

zwiększając je o kwotę 4.000 zł celem zakupu materiałów do remontu sanitariatów                           

w łazienkach oraz uszczelniacza i papy termozgrzewalnej do remontu dachu łączącego szkołę 

i salę gimnastyczną Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego                       

w Sochaczewie. 

W Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie urealniono plany w paragrafie odpisów   

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając je o kwotę 168.983 zł. Środki                    

na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195. 

W planie wydatków Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego                          

w Sochaczewie zmniejszono plan w paragrafie podróży służbowych krajowych o 200 zł. 

Środki te przeniesiono do rozdział 80120. 

 

 

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne  

W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie urealniono plan w paragrafie odpisów                          

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  i zwiększono go o kwotę 933 zł. 

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195. 



Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcanie 

zawodowe  

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie dokonano 

urealnienia planu w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po jego 

ponownym przeliczeniu zmniejszając plan o kwotę 467 zł. 

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w pozostałych 

rozdziałach działu 801. 

 

 

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 

W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększono plan w paragrafie stypendiów                    

dla uczniów o kwotę 1.700 zł przeniesioną z rozdziału 85415 celem urealnienia planu 

stypendiów dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Zwiększono plany w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów                              

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 184.036 zł. 

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195. 

 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność 

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801 i 854 

zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów                            

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 444.232 zł. 

 

 

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 

Zwiększenia w kwocie 95.000 zł dokonuje się w paragrafie wydatków inwestycyjnych 

jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego                

pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie”. Są to 

środki własne  przesunięte z rozdziału 60014. 

 

 



Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 

W rozdziale tym po ponownym oszacowaniu potrzeb zwiększa się plan w paragrafie dotacji 

celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom o kwotę 5.000 zł przeniesioną z rozdziału 75020. Są to dotacje                             

dla organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy                          

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 

W rozdziale tym urealniono plany wydatków Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie      

w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszając plan w w/w paragrafie             

o kwotę 3.874 zł i przenosząc ją na paragrafy wynagrodzeń osobowych oraz podróży 

służbowych krajowych. 

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2016 zwiększa się plan w paragrafach 

świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia 

społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakupów materiałów i wyposażenia o kwotę 

267.000 zł. 

Zmiana następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych 

przeznaczonych dla powiatów na zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 

2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) – Program Rodzina 

500+, w tym 1% kwoty przeznaczony jest na koszty obsługi programu. Realizacja                             

w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. 

 

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 

W związku z potrzebą urealnienia planu w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych przenosi się środki w kwocie 911 zł z w/w paragrafu na paragraf 

zakupu materiałów i wyposażenia w planie jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                  

w Sochaczewie. 



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

W związku z przekazaniem przez PFRON większej niż zakładano kwoty przeznaczonej                   

na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej zwiększa się plan w paragrafie dotacji 

podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                     

o kwotę 6.667 zł, jest to kwota 10% pokrycia kosztów działalności Warsztatu. 

 

 

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 

W rozdziale tym zmniejszono plan w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych w związku z potrzebą urealnienia o kwotę 202 zł. Środki posłużą zabezpieczeniu 

wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników w planie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Sochaczewie. 

 

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 

Zwiększa się plan w kwocie 27.269 zł paragrafie zakupu usług remontowych w związku                 

ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 43/2016. 

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego               

w miejscu osiedlenia repatriantów. 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 

W rozdziale tym urealniono plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych zwiększając go  o kwotę 4.294 zł w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                   

w Sochaczewie. 

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195. 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 80150 w Zespole Szkół Specjalnych  

w Erminowie, zmniejsza się plan w paragrafie stypendiów dla uczniów o kwotę 1.700 zł w 

związku z planowana wypłatą stypendiów dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

 



Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

Urealnia się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         

zwiększając go o kwotę 22.505 zł w jednostce Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy                 

w Załuskowie. 

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195 oraz 85495. 

 

 

Rozdział 85495 Pozostała działalność  

Celem urealnienia planu środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

zmniejsza się go o kwotę 18.331 zł. Środki posłużą zabezpieczeniu wytaków bieżących w 

rozdziale 85420. 

 

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne                       

na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej” 

 

1. Przenosi się do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie 

inwestycyjne pn. „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”. Zmniejszenie planu o kwotę 

60.000 zł – w całości są to środki własne, 

2. Przenosi się do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie 

inwestycyjne pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej 

należących do Powiatu Sochaczewskiego – wykonanie izolacji termicznej stropów                            

w budynkach „B” i „C” w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” 

jednocześnie zmieniając nazwę na „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności 

publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, 

Giżycach i Teresinie” -  zmniejszenie całego planu w kwocie 34.100 zł, 

3. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja drogi powiatowej                     

Nr 3804W ul. Trojanowska + wykup gruntów” o kwotę 57.528 zł – środki z Gminy Miasto 



Sochaczew. Plan po zmianie wynosi 132.528 zł, w tym środki własne 75.000 zł oraz środki             

z Gminy Miasto Sochaczew 57.528 zł, 

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla potrzeb 

Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” z planem w kwocie 9.000 zł, który w całości 

stanowi  środki własne, 

5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektów budowlanych     

na termomodernizację i działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej 

Powiatu Sochaczewskiego położonych w Sochaczewie” z planem w kwocie 100.000 zł – 

środki własne. Plan po zmianie wynosi 100.000 zł – środki własne, 

6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy 

Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie” z planem 95.000 zł – są to środki z dochodów 

własnych przeniesionych z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka 

– Zielonka”, 

7. Zmniejsza się plan środków własnych do poziomu przewidywanego wykonania w zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”                      

o kwotę 95.000 zł do wysokości 205.000 zł. W całości są to środki własne. Środki 

przeznaczone zostały na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego 

przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie” 

 

 

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów 

jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych          

w 2016 roku” 

Wprowadza się rachunek dochodów i wydatków dla jednostki Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Plan dochodów w kwocie 9.740 zł stanowią 

wpływy z pozostałych odsetek – 20 zł, wpływy z różnych dochodów – 7.776 zł oraz wpływy                       

z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.944 zł. Plan wydatków 

w kwocie 9.740 zł stanowią : zakup materiałów i wyposażenia – 20 zł oraz szkolenia 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Powyższy plan stanowią 

środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie w ramach Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego oraz Fundacji Inicjatyw Społecznych w ramach programu 

„Profesjonalna szkoła”. Całość przeznaczona jest na szkolenia informatyczne nauczycieli 

„Multimedia w praktyce szkolnej”. 



Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych realizowany będzie 

w tej jednostce zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 

grudnia 2010r. 


