
SO

UCHWAŁA NR XI/58/2003 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 31 października 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ 
Rada Powiatu w Siedlcach postanawia, co następuje:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: 494.496 zł

Dział 600 - Transport i łączność 482.934 zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 482.934 zł
§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 205.562 zł

§ 643 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu 277.372 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 11.562 zł
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 11.562 zł
§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.562 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: 52.241 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 45.027 zł
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 45.027 zł
§ 4810 - Rezerwy 45.027 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 6.777 zł
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 931 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 931 zł
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 5.846 zł
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz, do wynagr. 4.808 zł
§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 920 zł
§4120- Składki na Fundusz Pracy 118 zł



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 437 zł
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 437 zł 
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 437 zł

3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: 546.737 zł

Dział 600 - Transport i łączność 482.934 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 482.934 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 482.934 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 40.000 zł
Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami

samorządu terytorialnego 40.000 zł
§ 6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 
związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 6.777 zł
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 931 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 931 zł
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 5.846 zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.808 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 920 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 118 zł

Dział 853 - Opieka społeczna 5.027 zł
Rozdział 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 5.027 zł

_ § 4010 ■ Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.200 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 724 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 103 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 11.999 zł
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 437 zł 
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych 11.562 zł

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław Klimek


