
UCHWAŁA NR XXIV/135/2001
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2001 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 postanawia, co następuje:

§1-

1. Zmniejszyć plan dochodów: 353.249 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

19.152 zł

19.152 zł
19.152 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

powiatów
§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa
Rozdział 75806 - Część drogowa subwencji ogólnej dla 

Powiatów i województw
§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

334.097 zł

84.632 zł
84.632 zł

249.465 zł
249.465 zł

2. Zwiększyć plan dochodów: 124.863 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

Jednostek samorządu terytorialnego
§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

124.863 zł

124.863 zł
124.863 zł

3. Zmniejszyć plan wydatków: 353.249 zł

Dział 600 ~ Transport i łączność 249.465 zł



Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 
§ 4270 - Zakup usług remontowych

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75019 - Rady powiatów
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4. Zwiększyć plan wydatków:

Dział 801 — Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 
§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 

oraz inne poradnie specjalistyczne
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - Zakup usług pozostałych

249.465 zł
249.465 zł

103.784 zł
103.784 zł
103.784 zł

124.863 zł

30.000 zł
30.000 zł
30.000 zł

94.863 zł

94.863 zł
49.240 zł

2.819 zł
8.804 zł
1.206 zł

15.000 zł
17.794 zł

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

SĄCY RADY



do uchwały Nr XXIV/135/2001 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 25 maja 2001 roku.

Zmiany proponowane w niniejszej uchwale wprowadza się zgodnie 
z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-160/2001 z dnia 30 marca 2001 roku 
korygującym planowane wstępnie na rok 2001 wielkości kwot dochodów 
powiatu z tytułu:

Zmniejszenia
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 

19.152 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej kwota 84.632 zł,
- części drogowej subwencji ogólnej kwota 249.465 zł,

Zwiększenie
- części oświatowej subwencji ogólnej kwota 124.863 zł z przeznaczeniem 

na realizację nowo tworzonego zadania pod nazwą „Poradnia 
Psychologiczno — Pedagogiczna w Stoku Lackim kwota 94.863 zł i 
zgodnie z postanowieniem Zarządu Powiatu w Siedlcach kwota 30.000 zł 
na zorganizowanie pracowni komputerowej w nowo powstałym Liceum 
Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Zawodowych w Mordach.


