
UCHWAŁA NR XV/80/2004 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ i 
art. 112 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15, 
poz. 148/ - Rada Powiatu w Siedlcach postanawia, co następuje:

§Ł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: 136.056 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka-wychowawcza 136.056 zł
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 136.056 zł
§ 4270 - Zakupy usług remontowych 13 6.056 zł

§2.

Źródłem pokrycia wydatków remontowych powodujących deficyt budżetu w 
kwocie 136.056 zł jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych. Zmiany 
przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały Nr XV/80/2004 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

budżetu powiatu siedleckiego 
na rok 2004 

związane z finansowaniem deficytu 
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej 

(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.
Wyszczególnienie Kwota w zł

/symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji/ po zmianach

P. PRZYCHODY:

957 - Nadwyżka z lat ubiegłych 136.056
1 a) nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń 
pożyczki z lat ubiegłych 136.056

RAZEM przychody budżetu 136.056

R. ROZCHODY: 0



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XV/80/2004 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Zmiany proponowane do wprowadzenia niniejszą uchwałą dotyczą 
zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont elewacji 
budynku pałacowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w 
Stoku Lackim. Wartość kosztorysu remontu zamyka się kwotą 272.112.82 zł. 
Zaangażowanie środków własnych powiatu w wysokości - 50% tj. 136.056 zł 
umożliwi złożenie wniosku do MENiS o dofinansowanie pozostałej 50% kwoty 
tj. 136.056 zł z 1% rezerwy subwencji oświatowej przeznaczonej na remonty 
bieżące. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków w planie są wolne środki 
jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, 
wynikająca z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych.


