
ZARZĄD POWIATU
w NOIi"yrn Dworze Mazowieckim

tlI. Mazowiecka \0
05-iOO Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwała N r .~:.?~.~~~~....
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia ...:t2...ti.P.9.ę....2006r.

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 zm.),

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym w planie dochodów budżetowych dla Powiatu

Nowodworskiego zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym w planie wydatków budżetowych dla:

l) Starostwa Powiatowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku zgodnie z załącznikiem Nr 4do niniejszej uchwały,

4) Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej

uchwały.



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 217/2006
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
zdn~ 12.07.2006r.

Plan dochodów budżetowych na 2006 r.
(układ wykonawczy) po zmianach
wprowadzonych uchwałą Zarządu
Powiatu Nr .216./.2D.06 z dnia
.....J.~...Ql.,.?Q.9.9.r. •
Powiat Nowodworski

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

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

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



Dział Rozdział Paragraf Treść
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

Ogółem
172000,00

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

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4656,00
państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 110000,00
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1600000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2000,00

0750 Dochody z najmu idzierżawy składników 110000,00
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 3700,00
majątkowych

0920 Pozostałe odsetki 26000,56

0970 Wpływy z różnych dochodów 19000,00

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 gminy na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego



Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

rodki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)

Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych



Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących

Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 24000,00

państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu

2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę 276623,25
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)

2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę 129876,75
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)
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Plan wydatków budżetowych na 2006 r.
(układ wykonawczy) po zmianach
wprowadzonych uchwałą Zarządu
Powiatu Nr .?J.§L~.Q.9.? z dnia
12.07.2006r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 217/2006
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
zdn~ 12.07.2006r.

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

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 900,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28240,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4020,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000,00

4270 Zakup usług remontowych 350000,00

4300 Zakup usług pozostałych 332000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00

4430 Różne opłaty i składki 3600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3750,00
socjalnych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2480659,00
budżetowych



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24530,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3490,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3750,00
socjalnych

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 311 379,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500,00

4300 Zakup usług pozostałych 1000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 600,00

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

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3500,00
wynagrodzeń (bez nagród)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 941 360,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153900,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 354614,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 50423,16

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150000,00

4260 Zakup energii 110000,00

4270 Zakup usług remontowych 43000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 221 100,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 8000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 20000,00

4430 Różne opłaty i składki 30000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 48000,00
socjalnych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 50000,00
budżetowych

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 87400,00
budżetowych

4170

4210

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych



Dział Rozdział Paragraf Treść
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów

Ogółem
78023,00

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 30000,00
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 178100,00
niepublicznej jednostki systemu oświaty

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 18000,00
budżetowych

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 484791,69
budżetowych

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 379215,15
budżetowych

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



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67198,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4739,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 835,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1683,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2250,00
socjalnych

9806,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3269,00

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1654,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 551,00

4128 Składki na Fundusz Pracy 240,00

4129 Składki na Fundusz Pracy 80,00

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3750,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1250,00

4218 Zakup materiałów i wyposażenia 525,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 175,00

4308 Zakup usług pozostałych 17250,00

4309 Zakup usług pozostałych 5750,00

4418 Podróże służbowe krajowe 450,00

4419 Podróże służbowe krajowe 150,00



Plan wydatków budżetowych na 2006 r.
(układ wykonawczy) po zmianach
wprowadzonych/uchwałą Zarządu
P . t N Z16, 2006 d .oWla ur z nla
....12•.Q7...•2.0.06r.
Dom Pomocy Społecznej W Nasielsku

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 21 7/2006
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.07. 2006r,

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 104250,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43346,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200650,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 28450,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82800,00

4220 Zakup środków żywności 307001,00

4230 Zakup leków i materiałów medycznych 32800,00

4260 Zakup energii 158208,00

4270 Zakup usług remontowych 27000,00

4300 Zakup usług pozostałych 169500,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1300,00

4410 Podróże służbowe krajowe 9854,00

4430 Różne opłaty i składki 9600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 48021,00
socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 3198,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 14500,00
budżetowych

Razem 2264478,00



Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 217/2006
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
zdn~ 12.07.2006r.

Plan wydatków budżetowych na 2006 r.
(układ wykonawczy) po zmianach
wprowadzonych uchwałą Zarządu
Powiatu Nr ..2:t&.,L2.006 z dnia
.....t2 •.DJ.•2006r.
Rodzinny Dom Dziecka w Głusku

4010

4040

4110

4120

4210

4220

4260

4270

4300

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

1440,00

34944,00

2817,00

6506,00

925,00

34000,00

31 152,00

2200,00

500,00

8500,00

1500,00



Plan wydatków budżetowych na 2006 r.
(układ wykonawczy) po zmianach
wprowadzonych uchwałą Zarządu
Powiatu Nr 2J.61.2DD.6 z dnia
J.~.~9.7.:.gQQpr.
ZSZ Nasielsk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 217/2006
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.07. 2006r.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209800,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17818,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40948,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5580,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5580,00
socjalnych

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 880280,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74502,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 270,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 24000,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 5000,00
Osób Niepelnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3000,00
książek

4260 Zakup energii 60000,00

4270 Zakup usług remontowych 1500,00

4300 Zakup usług pozostałych 28700,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3000,00

4430 Różne opłaty i składki 1600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 53768,00
socjalnych

3240

3248

3249

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

2000,00

95623,86

44896,14


