
Uzasadnienie do uchwały w sprawie: 

zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
 oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zgodnie  z  pismem  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie

z dnia 30.03.2010 r. znak FIN.I.301/3011/710/2/10 dokonano zwiększenia  dotacji celowej

w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany o kwotę 6.702 zł, zwiększono również o taką samą

kwotę  wydatki  bieżące  na  wypłatę  nagrody jubileuszowej  w Powiatowym Inspektoracie

Nadzoru Budowlanego w Pułtusku (§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu

służby cywilnej). 

Zgodnie  z  pismem  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie

z dnia 14.04.2010 r. znak FIN.I.301/3011/710/3/2010 dokonano zwiększenia dotacji celowej

w  rozdziale  71015  –  Nadzór  Budowlany  o  kwotę  141  zł,  zwiększono  również  o  taką

samą  kwotę  wydatki  bieżące  na  sfinansowanie  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego

(wraz  z  pochodnymi)  od  dodatków specjalnych  w  służbie  cywilnej  (§ 4110  –  Składki

na ubezpieczenie społeczne). 

Zgodnie  z  pismem  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie

z  dnia  14.04.2010  r.  znak  FIN.I.301/3011/754/15/2010  dokonano  zwiększenia  dotacji

celowej w rozdziale 75411 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę

113  zł,  zwiększono  również  o  taką  samą  kwotę  wydatki  bieżące  na  sfinansowanie

dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  (wraz  z  pochodnymi)  od  dodatków  specjalnych

w  służbie  cywilnej  (§ 4040  –  Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne  o  kwotę  95  zł,

§4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 15 zł, § 4120 – Składki na fundusz

pracy o kwotę 3 zł). 

Zgodnie  z  pismem  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie

z  dnia  15.04.2010  r.  znak  FIN.I.301/3011/754/17/2010  dokonano  zmniejszenia  dotacji

celowej w rozdziale 75411 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę

1.164  zł,  zmniejszono  również  o  taką  samą  kwotę  wydatki  bieżące  w  związku

z  koniecznością  dokonania  przesunięć  w  etatach  służby  cywilnej  w  Komendach

Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków

korpusu  służby cywilnej  o  kwotę  983  zł,  §4110  –  Składki  na  ubezpieczenie  społeczne

o kwotę 157 zł, § 4120 – Składki na fundusz pracy o kwotę 24 zł).


