
INFORMACJA  

o wykonaniu budżetu Powiatu Siedleckiego 

za  III kwartały 2016 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 III kwartały 2016 roku. 

 

1. Wykonanie planu dochodów za III kwartały 2016 roku 36.492.953,45 zł 

 

2. Wykonanie planu wydatków za III kwartały 2016 roku 26.658.960,31 zł 

 

3. Nadwyżka  za III kwartały 2016 roku                     9.833.993,14 zł 

     

4. Zobowiązania wymagalne ogółem                    0 

 

5. Zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów  

    i pożyczek                    4.925.005,97 zł  

   

6. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu  

    terytorialnego            1.483.337,70 zł 

 

7. Dotacje udzielone z budżetu powiatu innym jednostkom  

    samorządu terytorialnego         1.606.981,35 zł 

 

8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Siedleckiego  

 Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach           29.880,00 zł 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy     1.746.866,83 zł 

 Gimnazjum przy MOW w Gostchorzy                   473.405,84 zł 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie     2.155.282,00 zł 

 Gimnazjum przy MOW w Wojnowie           584.087,50 zł 

 DPT „REYMONTÓWKA „ w Chlewiskach          833.333,00 zł 

 

9. W okresie III kwartałów 2016 roku Powiat Siedlecki nie udzielał poręczeń  

    i  gwarancji.  

 

10. W okresie III kwartałów 2016 roku Powiat Siedlecki  udzielił umorzenia 

należności z tytułu zwrotu części dotacji w kwocie 369,18 zł podlegającej 

zwrotowi do budżetu Powiatu Siedleckiego wraz z odsetkami w kwocie 15,05 

zł należnej od Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” oraz umorzenia 

należności za zajęcie pasa drogowego w kwocie 0,05 zł i umorzenia odsetek w 

kwocie 0,82 zł od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego. 

          

11. Powiat Siedlecki w okresie III kwartałów 2016 roku udzielił pomocy 

      publicznej  n/w osobom prawnym w zakresie: 



 

TURYSTYKI 

 PTTK „Podlasie” w Siedlcach        5.400,00 zł 

 Grupa Ekologiczna /Rajd rowerowy/        2.000,00 zł 

 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 

w Siedlcach – Dom Pomocy w Ptaszkach Filia Kukawki           20.994,00 zł 

 Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Osób z Zespołem Downa 

„Zawsze Razem” na aktywizację i integrację dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego   2.000,00 zł  

 Fundacja „Żółty Latawiec”  
- organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji  

    i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  

    z terenu Powiatu Siedleckiego                                                    500,00 zł  

 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych  

„Mgiełka”  

- organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji  

              i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  

  z terenu Powiatu Siedleckiego                                                 2.500,00 zł 

  „Caritas” Diecezji Siedleckiej             40.000,00 zł 

– prowadzenie wypożyczalni  sprzętu rehabilitacyjnego 

   i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców  

   Powiatu Siedleckiego                                              15.000,00 zł 

-  organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

  z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego  20.000,00 zł 

- prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno  

  - interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania  

  przemocy w rodzinie dla mieszkańców  

  Powiatu Siedleckiego         5.000,00 zł 

    

POZOSTAŁYCH ZADAŃ W ZAKRESIE 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 „Caritas” Diecezji Siedleckiej WTZ w Skórcu            42.655,92 zł 

 „Caritas” Diecezji Siedleckiej WTZ w Kisielanach               29.325,96 zł 

 

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

 Stowarzyszenia kultury fizycznej            280.000,00 zł 

 

GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

I OCHRONY ŚRODOWISKA  

 Gminne Spółki Wodne             110.000,00 zł 

 

   S T A R O S T A  

                                                                    / - /   Dariusz Stopa 


