
· ZARZĄD
POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

BR.0025.581.2014 UCHWAŁA NR 581/2014
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

Z dnia 1 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 579/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 24.09.2014 r. w sprawie
opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami, wynikających z Uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego Nr 58012014 z dnia
01.10.2014 r. zmieniającej uchwałę budżetową powiatu nowodworskiego na 2014 rok, zgodnie z
załącznikami nr 1-2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Uchwała Zarządu Powiatu Nowodworskiego Nr 580/2014 z dnia 01.10.2014 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 581/2014

n~<!e~ft)łtu Nowodworskiego
z dnia 01.10.2014 r.
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2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat
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96000,00 96000,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

75000,00 0,00 75000,00
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2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

30000,00 0,00 30000,00

ł55885,00 0,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

355885,00
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0,00 355885,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
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2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

75109

,;~ , " Urzędy nacze'lnychorganów władzy państwowej, Kontroli i ochrony
.• /L ..; ,,'=- "prawa oraz sądownictwa .'.-:;".,.,;. .~~" T
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• o. ' • Wybory do rad gmin;,rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie ! ~

<'208746,00

0,00 208746,00

,
,

0,00 20036,00

78782,00 78782,00



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 78782,00 78782,00
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realizowane przez powiat
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 10000,00 0,00 10000,00
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4247595,00 0,00 4247595,00

realizowane przez powiat

, '''75414 Obrona cywilna '\ ) 300,00 " 0,00 1300,00
" -~ .: " ;;, 'h'- , ~,,""-'. , " ".

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 300,00 0,00 1 300,00

realizowane przez powiat
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4973,00 0,00 4973,00

realizowane przez powiat
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 975,00 0,00 975,00

realizowane przez powiat

851
.~

Ochrona zdrowia 2307350,00 )),00 2307350,00,,' <l -. ,. .

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 2307350,00 0,00 2307350,00
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2307350,00 0,00 2307350,00
realizowane przez powiat
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5500,00
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,. ~

5500,00852
,~ ,.' r , .\'

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 0,00 0,00 0,00

,,""' oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, "
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 0,00 0,00
realizowane przez powiat

85231 ~''!:
Pomoc dla cudzoziemców

[ " 5 500,00 0,00 5 500,00
lo - , ,r
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5500,00 0,00 5500,00

realizowane przez powiat

85łL~ ',~.'''~~Jl ,'o"~ ",~~: -: ", Pozos~ł~ zadania w zakresie polifYki sp2!ecznej 't: 118000,00 ",J~
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, 85321 Zespoły do 'spraw orzekania o niepełnospraWności 11~ 000,00 " 0,00 .' 118000,ąO
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 118000,00 0,00 118000,00

realizowane przez powiat
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 581/2014

naZ!t)!1I4Fmktu Nowodworskiego
z dnia 01.10.2014 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Uchwała Zarządu Powiatu Nowodworskiego Nr 580/2014 z dnia 01,10.2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
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4300 Zakup usług pozostałych 22000,00 0,00 22000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 46400,00 0,00 46400,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 22600,00 0,00 22600,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5000,00 0,00 5000,00
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 112,00 0,00 68112,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 185761,00 0,00 185761,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19921,00 0,00 19921,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48097,00 0,00 48097,00

I
4120 Składki na Fundusz Pracy 4346,00 0,00 4346,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4996,00 0,00 4996,00

4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 300,00 0,00 300,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1250,00 0,00 1250,00

4300 Zakup usług pozostałych 7500,00 0,00 7500,00

I
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1550,00 0,00 1550,00

4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

2250,00 0,00 2250,00
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,



4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00

4430 Różne opłaty i składki 2000,00 0,00 2000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8752,00 0,00 8752,00

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 0,00 350,00
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163317,00 0,00 163317,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13487,00 0,00 13487,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29580,00 0,00 29580,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2362,00 0,00 2362,00
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241,00 0,00 241,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12540,00 0,00 12540,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 655,00 0,00 655,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 0,00 1600,00

4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 0,00 5000,00
., .

." "":,~. • ił( • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, końtrolli ochrony ,i .. ' . ,.
751'

prawa oraz sądownictwa 0,00 !ty 78782,00 7878i,et°-- r: r- .~~
Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

75109 .4 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 0,00 78782,00 78782,00
powiatowe i wojewódzkie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 5100,00 5100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 192,00 1 192,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 178,00 178,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6910,00 6910,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2800,00 2800,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 61902,00 61902,00

4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

0,00 200,00 200,00
stacjonamej publicznej sieci telefonicznej.

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 500,00
- ~ j\ t,' '''k ',. . '0,00

~,' ~.'152 ~Obrona narodowa ", ' " 1"'-' ;... .: 10000,90 10 00,O,~9
" r: "i,,'t, .~ . "-",

I
75212 Pozostałe wydatki obronne .' 10000,00 0,00 , 10000,00,... -r

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 700,00



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2200,00 0,00 2200,00

4300 Zakup usług pozostałych 7000,00 0,00 7000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100,00
.'754 i , 't' ' , , BezpiecZ'eństW"o Pbb,liczne i ochrona przeciwpożarowa ~ '~:,.~i'",l: 4 253' 868,00 H',· C't: . : - " , ".li:

, ~ 253,868,000,00 "- '''', ' " >, .. ' >';,

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży P.ożarnej ~- .~
,

" 4247595,00 O,ÓO 4247595,00;"J , ",.,

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 241194,00 0,00 241194,00funkcjonariuszom

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 514,00 0,00 26514,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 28161,00 0,00 28161,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4115,00 0,00 4115,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2818246,00 0,00 2818246,00

4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 351 668,00 0,00 351668,00

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żolnierzy zawodowych oraz nagrody 237422,00 0,00 237422,00roczne dla funkcjonariuszy

4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 78319,00 0,00 78319,00żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10758,00 0,00 10758,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 702,00 0,00 702,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4320,00 0,00 4320,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 102530,00 0,00 102530,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153550,00 0,00 153550,00

4220 Zakup środków żywności 1 200,00 0,00 1200,00

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2000,00 0,00 2000,00

4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 95036,00 0,00 95036,00

I
4270 Zakup usług remontowych 15360,00 0,00 15360,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 22000,00 0,00 22000,00

4300 Zakup usług pozostałych 34100,00 0,00 34100,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000,00 0,00 3000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 5000,00 0,00 5000,00ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
5400,00 0,00 5400,00stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4410 Podróże służbowe krajowe 2000,00 0,00 2000,00

4430 Różne opłaty i składki 3359,00 0,00 3359,00
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4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1641,00 0,00 1641,00

75414 Obrona cfwilna " " .{~1 300,00 O,QO 130(f),OO, .. v.. , .,..•. ...~.•. " ,"" >.,,,- .,H· " ;"
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 800,00

75478 Usuwanię skutków klęsk żywiołowych
" " '. 4973,00

.~
0,00 ,. "h_,> 4 973,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 943,00 0,00 1 943,00

4220 Zakup środków żywności 438,00 0,00 438,00

4270 Zakup usług remontowych 2 592,00 0,00 2 592,00

801 *;;~ ilI ,,'
Oświatcri Wychowa~i; ;'" .~'~ '} ',,' ,t;. ~' ." . : L, :~,' ;;975,00 I,· ,

0,00 '> ;k 975,00, ;; fi • .;7 , ,.,·f, . ..t .,
J'.

80102 Szkoły p~dstawowe specjalne
".,. '"

975,00 '" " 0,00 975,00
"

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 975,00 0,00 975,00

I,"i;;~' ~ '~"i~:,~,J.~~
.",c"', ., ~.' .i~.łe\, ..<ll, ,,' ,'fi; I;~~"'i . . 'j~ tł' ' .4. ~ '. ,&;,,:,~).~30!350,OO ~'

,,"JiP,OOI'!'t":,;'~,';;;~ '..; .s e:. ",851':~,'Ii+' ~l,'.,~:tj~i".,%:~19.f~r~n~:!d~Qwl~\;. ,.,'1.;~'.;'" "'''Y;l'l~, • Y;,.• ,; .' ,~,: ,.~ . \i·i."',,i~,~·i , : "i~, ,~lI#"'i>;f;2.;.ąQI~~59"Q.0'i';),"', ':';'",

851'56 ~ "~' Składki'na ubezpieczenie zdrowotne óraz świadczenia dla osób nie
2307350,00

."
2 30t350,Qp

Ci: objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego "

,0,00 ,_o

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2307350,00 0,00 2307350,00

'"''- e .••.
Pomccspołeczna

.? §,
>

5500,00 =.
.;; 0,00 ." '",,,,,5 SOO,tOO8~2: ~ '~j,i - . . il! .'!,.",:"' .. ~ J~ :x. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace '~

l':
;.;(

'~~~l!~rJ:~i~.85213
>-

niektóreświadczenią z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,ii., ' 0,00 0,.00 ",~rfłb:%»' ,II· .: " '?i, oraz za o'soby uczestniczące w'zajęciach w centrum integracji społecznej. \., e- "'=, ,;ft>', .. ~:.! " ". "

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 0,00 0,00

85231 Pomoc dla cudzoziemców 5500,00 '0,00 5500,00~
3110 Świadczenia społeczne 5500,00 0,00 5500,00

1<> 853" ",
""

Pozostał~ zadania w zakresi~~pOli~ki społecznej ~-. -iif·-. "",' .\ 126000,00 0,00
,·E.

.•!':~:"12~OOO,00~ ."': :;", j "' :~-j~.;.' I " " 'li sc

-"85321 '; ,
-" Zespoły 'do spraw 0!f:ekania o niepełnosprc;y-rności ',. .'.'. 1'26000,00 fil '"0,00 ~"*:: "i><'"' .• '

'.~. 1~,

,-.
12~.200,00'. ,; .."

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66505,00 0,00 66505,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5843,00 0,00 5843,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12370,00 0,00 12370,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 727,00 0,00 1727,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12813,00 0,00 12813,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 26742,00 0,00 26742,00

___________________________________________________________________ R_az_e_m_: ~ 7_5_0_9_3_60_,__001 7_8_7_8_2_,0_0~1 7_5_8_8_1_42_,_00~1



Przewodniczący Zarządu
1. Starosta

2. Wicestarosta

3. Członek

4. Członek

5. Członek

STAROSTA

~to~Krzysztof Kapusta : .

Henryk Mędrecki /7----2./
. ~ .

JJt
Ryszard Gumiński

Agnieszka Szostak

Adam Szatkowski


