
UCHWAŁA NR XVIII/104/2000 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 27 października 2000 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2000 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm./ - po uprzednim 
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej w dniu 10 października 2000 
roku - Rada Powiatu postanawiąco następuje:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 180.000 zł

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa 180.000 zł
Rozdział 9143 - Starostwa powiatowe 180.000 zł
§ 64 - Różne opłaty 150.000 zł
§81- Odsetki 30.000 zł

2. Zmniejsza wydatki budżetu o kwotę: 100.000 zł

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne 100.000 zł
Rozdział 9395 - Pozostała działalność 100.000 zł
§ 87 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 
gmin lub związków powiatów i00.000 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 280.000 zł

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa 180.000 zł
Rozdział 9143 - Starostwa powiatowe 180.000 zł
§ 28 - Podróże służbowe krajowe 1.000 zł
§ 31 - Materiały i wyposażenie 97.300 zł
§ 35 - Energia 10.000 zł
§ 36 - Usługi materialne 58.500 zł
§ 37 - Usługi niematerialne 12.500 zł
§ 40 - Różne opłaty i składki 700 zł



Dział 97 - Różne rozliczenia
Rozdział 9712 - Rozliczenia między jednostkami 

samorządu terytorialnego
§ 87 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 
gmin lub związków powiatów

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

100.000 zł

100.000 zł

100.000 zł

inż.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/104/2000 
Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 27 października 2000 roku.

Zmiany w dziale 91, rozdziale 9143 /środki z ponadplanowych 
dochodów/ wprowadza się dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu 
Starostwa Powiatowego w roku 2000.

Zmiany w planie wydatków w dziale 93, rozdziale 9395 wprowadza się w 
związku z realizacją zakupu samochodu gaśniczego na podwoziu z napędem 
szosowym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 
/udział w części kosztów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 
Zarządem Miasta i Zarządem Powiatu/.
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