
UCHWAŁA NR XXX/163/2001
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 28 grudnia 2001 roku.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 200lr.

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./ - Rada Powiatu 
postanawia, co następuje:

§1-

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: 12.970 zl

Dział 600 - Transport i łączność 12.970 zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 12.970 zł
§ 049 - Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego 195 zł
§ 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 525 zł 
§ 092 - Pozostałe odsetki 9.300 zł
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów 2.950 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: 16.846 zl

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 16.846 zl
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 16.846 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000 zł
§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.503 zl
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 343 zł

3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: 29.816 zł

Dział 600 - Transport i łączność 12.970 zl
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 12.970 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 12.970 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 16.846 zł
Rozdział 80102 -Szkoły podstawowe specjalne 963 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 800 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 143 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 20 zł



Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 
§4120- Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15.883 zł
13.200 zł
2.360 zł

323 zl

inż. Marę

?ZĄCY PADY

z Gorzała



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/163/2001 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 
z dnia 28 grudnia 2001 roku.

Zwiększenie wydatków proponowane do wprowadzenia niniejszą
uchwałą w dziale 600 - Transport i łączność dotyczy zwiększenia budżetu 
Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych i 
obejm do znaków oraz zakup masy na zimno.

Zwiększone wydatki pokryte zostaną w ramach dochodów 
zrealizowanych powyżej planu.

Zmiany w zakresie zadań oświaty proponowane do wprowadzenia 
dotyczące działów 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza wprowadza się na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Stoku Lackim w związku ze wzrostem zadań w 
Gimnazjum specjalnym /utworzenie z dniem 1.09.2001 r. 1 oddziału/ oraz 
wzrostu zatrudnienia pracowników pedagogicznych z liczby 3,99 etatu do 6,43 
etatu i rozliczenia skutków II etapu Karty Nauczyciela.

irtż. Marę c Gorzała
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