
Uchwała Nr XXIV/136/2001
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./ i art. 112 ust. 2, 
pkt 5 ustawy o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./ - 
Rada Powiatu w Siedlcach postanawia, co następuje:

§1-

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: 158.511 zł

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 4270 - Zakup usług remontowych

53.027 zł
53.027 zł
53.027 zł

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

103.784 zł
103.784 zł
103.784

Dział 853 - Opieka społeczna
Rozdział 85318 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 
§ 4300 - Zakup usług pozostałych

1.700 zł
1.700 zł
1.700 zł

Źródłem pokrycia wydatków powodujących deficyt budżetu jest nadwyżka 
budżetowa za 2000 rok.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do uchwały Nr XXIV/136/2001 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 25 maja 2001 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

budżetu powiatu siedleckiego 
na rok 2001

związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej 
(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.
Wyszczególnienie

/symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji/
Kwota 

w zł

P. PRZYCHODY:

1. 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych
z tego:
a/ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

158 511

158 511

RAZEM przychody budżetu 158 511

R. ROZCHODY: 0

Strona 1



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXIV/136/2001 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 25 maja 2001 roku.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki pochodzące z nadwyżki 
budżetowej za 2000 rok w kwocie 158.511 zł. Zwiększenia w poszczególnych 
działach budżetu wprowadza się w związku z korektą planu wydatków, 
konieczną ze względu na zmniejszenie decyzją Ministra Finansów planu 
dochodów budżetu powiatu siedleckiego.

&


