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Uchwala Nr 242 12009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 16 lipca 2009

Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późno zmianami),

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym planu dochodów budżetowych dla:

1. Powiatu Nowodworskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3

do niniej szej uchwały.

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym planu wydatków budżetowych dla:

1. Starostwa Powiatowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5

do niniejszej uchwały,

3. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z załącznikiem nr

6 do niniejszej uchwały,

4. Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej

uchwały.



1. Jednostki organizacyjne Powiatu zobowiązane są do dostosowania swoich planów do

uchwały.

2. Zobowiązuje się kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych

do ścisłego przestrzegania układu wykonawczego budżetu Powiatu Nowodworskiego

zgodnie z załącznikami 1- 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz

podlega ogłoszeniu.

Członkowie Zarządu:
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3. Stanisław Tyc

4. Zygmunt Wrzosek



Jednostkowy plan dochodów na 2009 rok POWIAT NOWODWORSKI
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 242/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 16.07.2009r.

Dział Rozdział

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

67293,00

67293,00Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań biezących
jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 80000,00

terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 64729,00
terytorialnego

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 551240,00

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 29187,00

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 5850,00zadań własnych powiatu

2718 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 0,00
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2719 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mię zy jednostkami 0,00samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

6208 Dotacje rozwojowe 36295,00

6209 Dotacje rozwojowe 1 921,00



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na
finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

37289552.001



Jednostkowy plan dochodów na 2009 rok
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 242/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 16.07.2009r.

Dział Rozdział

0920

0970

2000,00

500,00

2500,001

SK4ARBNIPOWIATU

oU
. a ałuzińska



Plan dochodów na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 242/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 16.0?2009r.

35000,00

35000,00

330684,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

5 597 537,001



Jednostkowy plan wydatków na 2009 STAROSTWO
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 242/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 16.07.2009r.
Dział Rozdział

4270

4300

6050

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

370440,00

360150,00

14243476,00

4300

4390

4590

6060

Zakup usług pozostałych

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

153392,00

25955,00

46153,00

3941,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63798,00

4270 Zakup usług remontowych 5145,00

4300 Zakup usług pozostałych 25500,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 44400,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 109710,00



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 251370,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18079,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36252,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5882,00

~ ~
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 333998,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2058,00

4300 Zakup usług pozostałych 3000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2000,00

y~5e~~ n ••;.•/" .•••'Yotl

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 5000,00

terytorialnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4001 122,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 309450,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570889,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 92640,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137777,00

4260 Zakup energii 84600,00

4270 Zakup usług remontowych 20138,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1603690,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 20000,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 40500,00

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 29100,00

4430 Różne opłaty i składki 36600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95418,00

4580 Pozostałe odsetki 1000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42000,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 15500,00
kserograficznych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2070000,00

~ =--4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 457,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15460,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 616,00

4300 Zakup usług pozostałych 8620,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 91,00kserograficznych

~
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Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

114904,00

420000,00

4210

6050
Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

30000,00

400000,00



Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje ce owe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115840,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9498,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19578,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3066,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23985,00

4300 Zakup usług pozostałych 14501,00

2000,00

3190,00

2000,00

30427712,001

4170

4210

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych



Plan wydatków na 2009rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 242/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 16.07.2009r.

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65700,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 170154,00,

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16835,001

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37768,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5762,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2390,00

4260 Zakup energii 1500,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 2000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 7000,00



4430

4440

4550

4700

4740

4750

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1000,00

7400,00

1000,00

1000,00

4550,00

5000,00

4010

4040

4110

4120

4110

4120

4170

4210

4300

4740

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

136350,00

8522,00

22157,00

3409,00

457,00

0,00

15460,00

1 616,00

8620,00

91,00

3070

4010

4020

4040

4050

4060

4070

4080

4110

4120

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

146884,00

21566,00

40035,00

4115,00

2634 206,00

77 270,00

205616,00

27813,00

10588,00

1615,00



4170

4180

4210

4220

4230

4250

4260

4270

4280

4300

4350

4360

4370

4410

4430

4440

4480

4740

4750

Wynagrodzenia bezosobowe

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

Zakup materiałów iwyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Zakup sprzętu i uzbrojenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty iskładki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Podatek od nieruchomości

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1300,00

115000,00

100000,00

1000,00

2000,00

5000,00

70000,00

20000,00

20000,00

40000,00

3000,00

8000,00

16000,00

1000,00

2000,00

2000,00

0,00

2000,00

3000,00



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3826,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12014,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1424,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11135,00

4300 Zakup usług pozostałych 6732,00

I Razem: I 5597537,001

_~TA.~~.::~
~(:"or Kop"""



Jednostkowy plan wydatków na 2009 PUP
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 242/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 16.07.2009r.

Dział Rozdział

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4270

4280

4300

4350

4360

4370

4410

4430

4440

4700

4740

6060

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

1000,00

998000,00

81000,00

162500,00

26400,00

3149,00

19823,00

19860,00

5248,00

500,00

18194,00

300,00

1380,00

10700,00

740,00

1860,00

31200,00

2500,00

520,00

40000,00

2101 187,001

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych



Jednostkowy plan wydatków na 2009 DPS
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 242/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 16.07.2009r.

Dział Rozdział

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4220

4230

4260

4270

4280

4300

4350

4360

4370

4410

4430

4440

4480

4520

4700

4740

4750

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Podatek od nieruchomości

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1060,00

1825560,00

132000,00

311854,00

48573,00

68175,00

71598,00

277 830,00

18522,00

164640,00

30400,00

4322,00

180905,00

1855,00

3499,00

14484,00

4260,00

16830,00

57449,00

3730,00

0,00

16392,00

5248,00

3149,00

3 262 335.001
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