INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Powiatu Siedleckiego
za IV kwartały 2015 roku
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ - Zarząd Powiatu
przedstawia poniżej informację o wykonaniu budżetu Powiatu Siedleckiego za
IV kwartały 2015 roku.
1. Wykonanie planu dochodów za IV kwartały 2015 roku

50.353.896,27 zł

2. Wykonanie planu wydatków za IV kwartały 2015 roku

45.120.047,65 zł

3. Nadwyżka za IV kwartały 2015 roku
4. Zobowiązania wymagalne ogółem

5.233.848,62 zł
0

5. Zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów
i pożyczek

6.800.000,00 zł

6. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego

4.640.095,13 zł

7. Dotacje udzielone z budżetu powiatu innym jednostkom
samorządu terytorialnego

2.651.749,58 zł

8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Siedleckiego
 Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach
94.598,40 zł
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy
1.656.262,34 zł
 Gimnazjum przy MOW w Gostchorzy
447.925,02 zł
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie
2.598.248,42 zł
 Gimnazjum przy MOW w Wojnowie
697.115,67 zł
 DPT „REYMONTÓWKA „ w Chlewiskach
1.100.000,00 zł
9. W okresie IV kwartałów 2015 roku Powiat Siedlecki nie udzielał poręczeń
i gwarancji.
10. W okresie IV kwartałów 2015 roku Powiat Siedlecki udzielił umorzenia
należności w kwocie 7.020,08 zł; w tym:
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Stoku Lackim kwota 3.766,08 zł i z tytułu odsetek
kwota 210,11 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa
drogowego kwota 30,77 zł,
- z tytułu kosztów procesu kwota 60,00 zł,
- z tytułu kary pieniężnej za niezwrócenie licencji komunikacyjnej kwota

2.000,00 zł i odsetek od niezapłaconej kary kwota 953,12 zł.
11. Na wniosek Powiatu Siedleckiego Wojewoda Mazowiecki udzielił
umorzenia należności w kwocie 153,96 zł w tym:
- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa
w kwocie 101,57 zł i odsetek od nieterminowej wpłaty za wieczyste
użytkowanie nieruchomości w kwocie 52,39 zł.
12. Powiat Siedlecki w okresie IV kwartałów 2015 roku udzielił pomocy
publicznej n/w osobom prawnym w zakresie:
TURYSTYKI
 PTTK „Podlasie” w Siedlcach
 Grupa Ekologiczna /Rajd rowerowy/
 Hufiec ZHP Podlasie

7.200,00 zł
2.000,00 zł
2.800,00 zł

POMOCY SPOŁECZNEJ
 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
w Siedlcach – Dom Pomocy w Ptaszkach Filia Kukawki
27.500,00 zł
 PKPS Siedlce
10.000,00 zł
w tym:
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców
Powiatu Siedleckiego
10.000,00 zł,
 „Caritas” Diecezji Siedleckiej
30.000,00 zł,
– prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców
Powiatu Siedleckiego
10.000,00 zł,
- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego 20.000,00 zł
POZOSTAŁYCH ZADAŃ W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
 „Caritas” Diecezji Siedleckiej WTZ w Skórcu
 „Caritas” Diecezji Siedleckiej WTZ w Kisielanach
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 Stowarzyszenia kultury fizycznej

52.608,00 zł
36.168,00 zł
320.000,00 zł

STAROSTA
/ - / Dariusz Stopa

