
Uzasadnienie 
 
Ad. § 1. Zwiększa się dochody budŜetowe 
 
83.092,- (ust. 1) 
Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 – KPPSP – na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego z przeznaczeniem na wydatki osobowe, uposaŜenia oraz pozostałe naleŜności 
Ŝołnierzy zawodowych,  nadterminowych i funkcjonariuszy. 
 
Ad. § 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe 
 
1.375,- (ust. 1-4) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – na podstawie wniosku 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 29.12.2010 r. - przesunięcia między 
paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb, w tym na zakup 
sprzętu komputerowego. 
 
3.944,- (ust. 5) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – na podstawie wniosku KPPSP                          
Nr FP/3011/39/2010 z dnia 28.12.2010 r. - przesunięcia między paragrafami w celu 
dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb, w tym między innymi na zakup paliwa 
oraz myjki do samochodów specjalistycznych. 
 
25.000,- (ust. 6) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – przeniesienie środków           
do rozdziału 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – w celu pokrycia wydatków za nadzór nad 
lasami za IV kwartał do Nadleśnictwa Celestynów. 
 
Ad. § 3. Zwiększa się wydatki budŜetowe 
 
25.000,- (ust. 1) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – zapłata za nadzór nad 
lasami za IV kwartał do Nadleśnictwa Celestynów. 
 
1.375,- (ust. 2) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – na podstawie wniosku 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 29.12.2010 r. - przesunięcia między 
paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb, w tym na zakup 
sprzętu komputerowego. 
 
83.092,- (ust. 3-5) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego z przeznaczeniem na wydatki osobowe, uposaŜenia oraz pozostałe naleŜności 
Ŝołnierzy zawodowych,  nadterminowych i funkcjonariuszy. 
 
 



3.944,- (ust. 6-7) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – na podstawie wniosku KPPSP                          
Nr FP/3011/39/2010 z dnia 28.12.2010 r. – przesunięcia między paragrafami w celu 
dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb, w tym: 
§ 4210 – na pokrycie wydatków za paliwo,  
§ 4250 – na zakup myjki do samochodów specjalistycznych. 
 
 
 

Przewodnicząca Zarządu  
  Bogumiła Więckowska  


