
ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka \ O
05-\ 00 Nowy Dwór Mazowiecki

UCHW ALA Nr ..:.~~f.:~.~~.....
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

d· 12 lip'ca 2006r.Z Dla •••••••••••••.••••••••••••

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późno zmianami) w związku z § 8 uchwały Rady Powiatu Nr
XLVII/246/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.,

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1

do niniejszej uchwały.

2. W wyniku zmian wprowadzonych w ustępie 1 ulega zmianie plan dochodów budżetowych na

2006 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 1 a do niniejszej uchwały.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do

niniejszej uchwały.

2. W wyniku zmian wprowadzonych w ust. 1 ulega zmianie:

a. Plan wydatków budżetowych na 2006 r. na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z

załącznikiem Nr 2 a do niniejszej uchwały,

b. plan wydatków budżetowych na 2006 r. na realizacje zadań własnych powiatu

zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega
ogłoszeniu.
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Zmiany w planie dochodów
budżetowych na 2006 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 216/2006
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
zdn~ 12.07.2006r.

Kwota przed
zmianą

Kwota po
zmianach

otacje celowe o rzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat



Zmiany w planie dochodów
budżetowych na 2006 r. na realizacje
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr 216/2006
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

zdn~ 12.07.2006r.

Stan na Stan na
dzień:30-G6-G6 dzień:12-G7-06

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

6410-- Dotacje celoweotriymane z budiefu--
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat



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

Stan na
dzień:30-o6-06

Zlecone
2570881,00

Stan na
dzień: 12-07-06

Zlecone
2570881,00

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



Zmiany w planie wydatków budżetowych
na 2006 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 216/2006
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.07 •2006r •

Kwota przed
zmianą

Kwota po
zmianach

17000,00

2<264 478,00

0,00

56160,00

307001,00

169500,00



Zmiany w planie wydatków budżetowych
na 2006 r. na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
powiat

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 216/2006
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
zdnia 12.07.2006r.

Stan na Stan na
dzień:30-o6-o6 dzień:12-o7-06

Zlecone Zlecone

4040····

4110

4120

4210

4260

4270

4300

4410

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej

- -- - - - - - "- -

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5k.ładkina ·ubezpieezeniaspOłecZne .

- - - --, ---- ..-

7150,00

- -18900,66
2700,06
9000,00

1360,00

10000,00

13640,00
-- - -- - -

4700,00

2250,00

7150,00

18966,00
.- 2700,00

9000,00

·1360,00

10000,00

13640,00

4700,00

2250,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- '--"'- '-- -'.'- "_. __ ._ .._- -------_._-----.-- ------ ---

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii
-.-.- - '-

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fund-usz-Świadezeń
socjalnych

Wydatki· na zakupy InwestycyJne jedrlostek- ...
budżetowych



4Mó·
4040

4110

4120

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

Wynagrodzenia osobowe ·pracowników

Dodatkowe wYnagrodzenie roczne --

Uposaienie żołnierzy zawOdowYch i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy

PozostaknaleinClŚci iofri'erzyiawodowYch -.
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

bodatkClwe upossżenieroczne d18 tOłnierzy-
zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy
ŚWiladczenla- pierilęirie-wypłacaneprzez----
okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom
zwolnionym ze służby

. Składki na ubezpieczenia spOłecZ-ne- -

Składki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe -

4180· - RÓWn-owairiikTpie-ń'ętneYekWlwsleńtydla- -
żołnierzy i funkcjonariuszy

lakupmateriaiówTwyposaienia

4220

4230

4260

4276
4280

4300

4350

4410

4430

4440

Zakup środków żywności

Zakup lekóW i materiałów medycznych - -.- --

-- ---- -- ----

Zakup usług remontowych
•.._---- -- - ._- - - ---

Zakup usług zdrowotnych

Zakup lIsług pozostałYch

- - - _. o •• _.0.-

Podróże służbowe krajowe

Róine opłaty i składki

Odpisy-na zakładowy fundusz Świadczeń
socjalnych

Ópłatyna rZeCz budżet6w Jednostek.
samorządu terytorialnego

Stan na Stan na Zmiana
dzień:30-oS-0S dzień:12-o7 -06

Zlecone Zlecone Zlecone
138219,00 138219,00 0,00

9430,00 9430,00 0,00

404,60 404,00 0,00

1 815117,60 181511i,oo 0,00

- -- ___ o ._. __________ • _____ .. ------- --------

36584,00 36584,00 0,00

-- --_ .._--- ------

138000,00 138000,00 0,00

2170,00

. 362,60
3000,00

f36600,66

··2170,06

302,00

3000,00

--130- ooo;bo

0,00

0,00

0,00

0,00

110000,00 110000,00

1000,00 -1000,00
-- -- 506-,00 - -----500,00

- -- - ._- -- --- - -- - - --

52145,00 52145,00

30000,00 30006,60
- - ------

15000,00 15000,00

- . ---5()006,66 56660,00

----------- -s-ocio,oo - 5"000,00
- -- ..__ .--- -------- - ----

1 500,00 1 500,00

- - a-006,06 8000,00
- - - -- -- - --

375,00 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Maria walska

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

http://www.nowoczesnagmina.pl

