Uchwała Nr XIX/108/2000
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 01 grudnia 2000 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2000 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm./ - Rada Powiatu
w Siedlcach p o s t a n a w i a, co następuje:

§1.
1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:

133.000 zł

Dział 50 - Transport
Rozdział 5614 - Drogi publiczne powiatowe
§ 64 - Różne opłaty
§ 81 - Odsetki
Dział 91 - Administracja państw owa i samorządowa
Rozdział 9143 - Starostwa powiatowe
§ 64 - Różne opłaty
§81 — Odsetki

50.000 zł
50.000 zł
40.000 zł
10.000 zł
83.000 zł
83.000 zł
76.000 zł
7.000 zł

2. Zmniejszyć w ydatki budżetu o kwotę:

80.436 zł

Dział 50 - Transport
Rozdział 5614 - Drogi publiczne powiatowe
§11- Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne
Dział 83 - Kultura i sztuka
Rozdział 8322 - Biblioteki
§ 37 - Usługi niematerialne
Rozdział 8495 - Pozostała działalność
§ 21 -Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.
Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 9395 - Pozostała działalność
§ 37 - Usługi niematerialne
Dział 98 - Obrona narodowa
Rozdział 9819 - Pozostałe wydatki obronne
§ 25 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 36 - Usługi materialne
§ 37 - Usługi niematerialne

2.236 zł
2.236 zł
2.000 zł
236 zł
40.000 zł
20.000 zł
20.000 zł
20.000 zł
20.000 zł
32.600 zł
32.600 z
32.600 zł
5.600 zł
5.600 zł
1.600 zł
2.000 zł
2.000 zł

3. Zwiększyć wy datki budżetu o kwotę:

213.436 zł

Dział 50 - Transport
Rozdział 5614 - Drogi publiczne powiatowe
§ 31 - Materiały i wyposażenie
§ 36 - Usługi materialne
§ 40 - Różne opłaty i składki
§ 72 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek
i zakładów budżetowych
Dział 91 - Administracja publiczna i samorządowa
Rozdział 9143 - Starostwa powiatowe
§ 31 - Materiały i wyposażenie
§ 35 - Energia
§ 36 - Usługi materialne
Rozdział 9152 - Rady powiatów'
§ 25 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

72.236 zł
72.236 zł
45.000 zł
20.000 zł
5.000 zł

§2.

Wykonanie uchwał}' powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.236 zł
141.200 zł
126.400 zł
99.400 zł
2.000 zł
25.000 zł
14.800 zł
14.800 zł

2>

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/108/2000
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 01 grudnia 2000 roku

***

W

Zmiany
proponowane
w
wyżej
wymienionej
uchw'ale
spowodowane są koniecznością zakupu środków transportowych - 2
samochodów7 do obsługi prac drogowych w Obwodach Drogowo - Mostowych
w Mordach i Broszkowie. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/103/2000
w’prowradzono zmiany w budżecie przeznaczając kwotę 100.000 zł na zakup
wyżej wymienionych samochodów7. W ramach postępow7ania o udzielenie
zamówienia na zakup samochodów7, zgodnie z ustawią o zamówieniach
publicznych po otw7arciu ofert okazało się, że koszt zakupu zamyka się ogólną
kwotą 102.236 zł. W związku z powyższym brakującą kwotę 2.236 zł
zabezpiecza się w7 ramach zmian wyprowadzanych niniejszą uchwałą. Pozostałe
proponowane zwiększenie planu wydatków7 w dziale 50 - Transport wiąże się z
koniecznością zabezpieczenia wydatków na zimowe utrzymanie dróg i zakupem
znaków drogowych oraz kosztami ubezpieczenia samochodu. Zwiększenie
wydatków w dziale 91 , rozdz. 9143 wynika z konieczności zabezpieczenia
trzech nowych stanowisk pracy w7 Wydziale Komunikacji /zakup komputerów7,
biurek, krzeseł, szaf7’, zakup tablic rejestracyjnych i druków-7 dla Wydziału
Komunikacji w7 celu zabezpieczenia ciągłości obsługi interesantów7 oraz remont i
wyposażenie archiwum dla potrzeb Wydziału Komunikacji w7 związku z
przejęciem zadań komunikacji z gmin od dnia 1.01.2001 r., a także kosztów7
utworzenia i zabezpieczenia tajnej kancelarii w7 Wydziale Zarządzania
Kryzysowego oraz kosztów7 eksploatacji budynku siedziby Starostwu
Powiatowego; doposażenie sali konferencyjnej w krzesła i pomieszczeń
biurowych w7 sprzęt. Proponow7ane zwiększenie wydatków-7 w7 rozdz. 9152 to
zabezpieczenie wzrostu kosztów diet dla radnych wynikające ze zmiany' w ciągu
br. najniższego wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania diety7.
Zwiększone wydatki pokryte zostaną w ramach dochodów7
zrealizow-7anych powyżej planu.

