UCHWAŁA NR XIII/67/2003
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 30 grudnia 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.

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:

6.935 zł

Dział 758 -Różne rozliczenia
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
§292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.019 zł

'

3.019 zł
3.019 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
§231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między j ednostkami samorządu terytorialnego

3.916 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:

3.157 zł

3.916 zł
3.916 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.157 zł
Rozdział 75495 - Pozostała działalność
3.157 zł
§3020 - Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń
3.157 zł
3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:

10.092 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

3.157 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

6.935 zł
3.916 zł
2.084 zł
376 zł

3.157 zł

3.157 zł

§4120 - Składki na Fundusz Pracy
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

48 zł
1.408 zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.617 zł
1.617 zł

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.402 zł
1.402 zł

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADV

iesław Klimek

Ml

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLH/67/2003
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003 r.

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą o kwotę 3.157 zł w:
Dziale 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Dokonuje się celem zapłacenia naliczonych odsetek od zaciągniętej w 2003 roku
pożyczki z WFOSiGW z przeznaczeniem na termorenowację budynku
Starostwa Powiatowego.
Zwiększenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 3.916 zł w:
Dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Dokonuje się w związku z zawarciem porozumienia na przyjęcie zadania
powierzonego z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i
opieki dzieci niepełnosprawnych z Miasta Siedlce oraz Gminy Siedlce, Skórzec
i Wiśniew zgodnie z uchwałami Rady Powiatu w Siedlcach nr X/51/03 z dnia 26
września 2003 roku, Nr XI/55/03, XI/56/03, XII/57/03 z dnia 31 października
2003 roku.
Zwiększenia o kwotę 3.019 zł w:
Dziale 801 dokonuje się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na
dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli i wzrostu zadań
edukacyjnych od 1 września br.

