UCHWAŁA NR XIX/106/2004
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i planie inwestycyjnym
powiatu na 2004 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:

886.397 zł

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu /Bank ŚwiatJContraktWojewódzki/

120.571 zł
120.571 zł

120.571 zł

243.600 zł
Dział 750 - Administracja publiczna
243.600 zł
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
233.600 zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat /opł.komunikac./
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych /FOGR/
10.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla
Jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

63.459 zł

63.459 zł
63.459 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/
między jednostkami samorządu terytorialnego

31.102 zł
31.102 zł
16.095 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji

3.665 zł

15.007 zł

3.665 zł
3.665 zł

Osób Niepełnosprawnych
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury
§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu

424.000 zł
194.000 zł
194.000 zł

230.000 zł
Rozdział 92195 - Pozostała działalność
§ 2990 - Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
230.000 zł
z zakresu działalności bieżącej

2. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę:

263.655 zł

152.096 zł
Dział 600 - Transport i łączność
152.096 zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
152.096 zł
finansów publicznych /FOGR/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

155 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych /WFOSiGW/

155 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

155 zł
111.404 zł

111.404 zł
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych /WFOŚiGWJPFOŚiGW/
22.395 zł
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin powiatów, samorządów województw
89.009 zł
pozyskane z innych źródeł /śr. wł. Chlewisk/
2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:

Dział 710 - Działalność usługowa

236.249 zł
3.594 zł

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 - Zakup energii
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoża rowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.594 zł
276 zł
318 zł
1.500 zł
1.500 zł

10.500 zł
10.500 zł
10.500 zł
155 zł
155 zł
155 zł

222.000 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
222.000 zł
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury
150.000 zł
§ 2550- Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
72.000 zł
sektora finansów publicznych

4. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:

858.991 zł

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 - Zakup usług remontowych
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

178.641 zł
178.641 zł
41.134 zł
79.845 zł
30.155 zł
27.507 zł

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany
§ 4020 - Wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność

14.000 zł
14.000 zł
14.000 zł

3.594 zł
3.594 zł
3.000 zł
520 zł
74 zł

10.500 zł
10.500 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.

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

10.500 zł

8.500 zł
8.500 zł

8.500 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/
między jednostkami samorządu terytorialnego
§3110- Świadczenia społeczne

31.102 zł
31.102 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne
§4120- Składki na Fundusz Pracy
§ 4300 - Zakup usług pozostałych

3.665 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
§ 4270 - Zakup usług remontowych

253.459 zł
253.459 zł
253.459 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury
§ 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych

355.530 zł
355.530 zł
194.000 zł
49.605 zł

16.095 zł
15.007 zł

3.665
1.739
373
53
1.500

zł
zł
zł
zł
zł

111.925 zł

W planie zadań inwestycyjnych na rok 2004 /Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XIII/71/03 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 grudnia 2003 roku/ wprowadzić
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały o łącznych nakładach do
poniesienia w 2004 roku w kwocie 4.584.157 zł.
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§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODSICZĄCXRAPY

iesław Klimek

Załącznik

WYDATjf NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2004 R
POWIATU SIEDLECKIEGO
/plan po korekcie/

Jednostko

Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i
Lp Dział Rozdział
zadanie

organizacyjna lub
koordynująca
zadanie/ program

Okres
realizacji
zad./ progr

Nakłady
poniesione
do roku 2004

do Uchwały Nr XIX/106/2004

(

Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 29,10 2004 r.

Łączne
nakłady w zl
do poniesienia
w roku 2004

Wydatki na inwestycje 2004 raku

Środki własne

BANK
ŚWIAT

Pożyczka z
WFOŚiGW

Dotacja z
WFOŚiGW

SAPARD

FOGR

10

11

12

13

Kontr.

UG

Wojew.

1

2

4

3

5

6

WYDATKI INWESTYCYJNE-OGÓŁEM

1 600 60014
§6050

1 .Dr. nr 36375 Siedlce-Doiiianice w m. Rakowiec

2.Dr. nr 36375 Siedlce- Domanice w m. Rakowiec dl 614

mb
3 Dr nr 36354 granica powiatu- Tokaiy - Drażniew -

Laskowicedł. 1500 mb

4 Dr nr 36341 Mokobody - Nakory w m.Krynica dl.
1433mb

5. Przebudowa chodnika w Zbuczynie w ciągu drogi nr
36417 Zbuczyn - Gostchorz
6.Przebudowa drogi - objazd awaryjny w Opolu

7. Dr nr 36371 Pruszynek - Stok Ruski - Mordy w m.
Pruszynek o dł. 600m

8. Borki Wyrki - Borki Kosiorki
9,Dr nr 36414 Trzcinico - Olszyc dł. 1430 m

85403
§6050

3 921

92114
§ 6220

§6050

Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim

Starostwo

Powiatowe
Starostwo

Powiatowe
Starostwo

Powiatowe
Starostwo
Powiatowe

Starostwo

Powiatowe
Starostwo
Powiatowe

Starostwo
Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo

Powiatowe

75020
§6060

2 754

9

1 187 184,33

123 000.00

14

376 605,00

15
150 000.00

3 930 161,90

2 103 372,57

1 187 184,33

113 000,00

376 605,00

150 000,00

3 930 161.90

2 103 372,57

1 187 184,33

113 000,00

376 605.00

150 000,00

2004

644 941,24

201 336,24

293 605,00

1 50 OOO.CXJ

2004

557 423,83

309 205,60

248 218,23

2004

1 082 805,26

587 862,55

494 942,71

2004

950 210,07

506 186,68

444 023,39

2004

91 943,23

91 943,23

2004

100 034,14

100 034,14

2004

188 405,86

120 405,86

68 000,00

2004

99 955,58

54 955,58

45 000,00

2004

214 442,69

131 442,69

SOSz-W

2003

Stok Lacki

2004

Dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie
kosztów Inwestycji Domu Pr.Tw. „Reyrnontówka”
w Chlewiskach- Razem

22 000,00

266 044,83

Dotacja z
PFOŚiGW

16

17

40 000.00

35 117,80

40 000,00

35 117,80

83 000,00

21 735,75

21 735,75

607 758,94

201 716,31

266 044,83

201 716,31

266 044,83

64 880,00

1. Termomodemizacja zabytkowego dworu
Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w
Chlewiskach

Dom Pr. Tw.
..Reyniontów-ka" w
Chlewiskach

2004

507 761,14

2. Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pracy
Twórczej „Reymonlówka’* w Chlewiskach

Dom Pr.Tw,
„Reymont- ówka'" w
Clilewiskach

2004

50 393,00

25 196,00

25 197,00

2004

49 604,80

39 684,00

9 920,80

3. Pielęgnacja i leczenie oraz uzupełnienie
drzewostanu alei lipowej w Chlewiskach

Starostwo

Powiatowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa
Powiatowego
Zakup komputerów dla potrzeb Wydziału
Rolnictwa i Budownictwa

Starostwo

Powiatowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne PCZK
1, Zakup komputera - 5 100,00
2. Zakup projektora multimedialnego - 5 400,00

Starostwo
Powiatowe

40 000,00

24 500,00

14 500,00

10 000,00

2004

14 000,00

4 000,00

10 000,00

2004

10 500,00

10 500,00

75495
§6060

86 615,75

2 319 588,88

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
OGÓŁEM
1 750

8
4 584 1 56,59

22 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE- Rnzcm dz.600
1. PRZEBUDOWY DRÓG
dł.550mb

2 854

7

Dotacje
Ministra
Kultury

■rACY 8

PRZEV

----4

'777^
/ ..........

j£7 / rei fi

I

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/106/2004
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 października 2004 roku.

Zmiany proponowane do wprowadzenia niniejszą uchwałą dotyczą
Zwiększenia dochodów budżetu na 2004 rok o kwotę 886.397 zł w dziale:
• 600 - Transport i łączność o kwotę 120.571 zł pozyskanych z Banku
Światowego i Kontraktu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych,
• 750 - Administracja publiczna o kwotę 243.600 zł, pozyskanych z
FOGR w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu
komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Budownictwa oraz
pozyskiwanie wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat
komunikacyjnych w kwocie 233.600 zł,
• 758 - Różne rozliczenia o kwotę 63.459 zł pozyskanych ze zwiększenia
subwencji oświatowej z przeznaczeniem na remont elewacji budynku
pałacowego SOSz-W w Stoku Lackim,
• 852 - Pomoc społeczna o kwotę 31.102 zł z opłat rodziców
biologicznych i prawnych opiekunów za pobyt dzieci w nowo
utworzonych rodzinach zstępczych w kwocie 16.095 zł oraz dotacji
otrzymanej z Powiatu Mińsk Maz. na realizację zadań rodzin zastępczych
na podst. zawartego porozumienia w kwocie 15.007 zł,
• 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.665 zł
stanowiącą 2,5 % odpisu od środków PFRON z przeznaczeniem na
obsługę zadań PFRON,
• 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 424.000 zł z
tyt. zwiększenia dotacji przez Ministerstwo Kultury - 194.000 zł na
realizację zadań bieżących oraz 40.000 zł na realizację zadań
inwestycyjnych DPT „Reymontówka „ w Chlewiskach oraz zwiększenie
dotacji o 190.000 zł ze środków Ministerstwa Kultury z dopłat do stawek
w grach losowych z przeznaczeniem na remont elewacji budynku
pałacowego SOSZ-W w Stoku Lackim.
Zmniejszenia dochodów budżetu na 2004 rok w kwocie 263.655 zł w dziale:
- 600 - Transport i łączność w kwocie 152.096 zł - w związku z
pozyskaniem niższej niż planowano kwoty na dofinansowanie
inwestycji na drogach powiatowych ze środków pochodzących z
dotacji FOGR,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 155 zł
wynikającej z rozliczenia zadania inwestycyjnego finansowanego
ze środków dotacji WFOŚiGW przez SOSZ-W w Stoku Lackim,

Jll

-

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie
111.404 zł wynikającej z pozyskania niższych niż planowano
dotacji z WFOŚiGW i PFOŚiGW w kwocie 22.395 zł oraz
zmniejszenia udziału środków własnych DPT „Reymontówka” w
Chlewiskach w kwocie 89.009 zł planowanych na inwestycje.

Ponadto proponowane zmiany dotyczą:
Zmniejszenia wydatków budżetu na 2004 rok w kwocie 236.249 zł w działach:
- 710 - Działalność usługowa o kwotę 3.594 zł na wniosek PINB w
celu zabezpieczenia wydatków osobowych ,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o
kwotę 10.500 zł na wniosek Kierownika WZK w celu doposażenia
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę
155 zł wynikające z rozliczenia realizowanego zadania
inwestycyjnego p.n. „Termomodemizacja budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim”,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę
222.000 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji podmiotowej z budżetu
powiatu o kwotę 150.000 zł oraz zł zmniejszenia dotacji celowej z
budżetu powiatu na finansowanie inwestycji o kwotę 72.000 zł.

Zwiększenia wydatków budżetu na 2004 rok o kwotę 858.991 zł w działach:
• 600 - Transport i łączność o kwotę 178.641 zł z przeznaczeniem na
realizację remontów dróg publicznych powiatowych i kosztów zimowego
utrzymania dróg o kwotę 151.134 zł, oraz na realizację zadań
inwestycyjnych o kwotę 27.507 zł,
• 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na
zakup komputerów dla Wydziału Rolnictwa i Budownictwa
współfinansowanych przy udziale środków FOGR,
• 710 - Działalność usługowa o kwotę 3.594 zł z przeznaczeniem na
pokrycie planowych kosztów wynagrodzeń osobowych członków korpusu
służby cywilnej i pochodnych od tych wynagrodzeń,
• 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
10.500 zł z przeznaczeniem na zakup komputera - 5.100 zł oraz zakup
projektora multimedialnego - 5.400 zł dla Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
• 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętego kredytu na prefinansowanie
inwestycji współfinansowanych ze środków SAPARD,
• 852 - Pomoc społeczna o kwotę 31.102 zł z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów świadczeń społecznych dla dzieci przebywających w rodzinach
zstępczych,
• 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.665 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON,

• 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 253.459 zł z
przeznaczeniem na remont elewacji budynku pałacowego Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim,
• 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 355.530 zł z
przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka „ w Chlewiskach o kwotę 194.000 zł, oraz kwotę
111.925 zł na realizację inwestycji p.n. „Termomodemizacja
zabytkowego dworu domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w
Chlewiskach oraz na realizację przez Wydział Dróg Starostwa
Powiatowego zadania p.n. „Pielęgnacja i leczenie oraz uzupełnienie
drzewostanu alei lipowej „ kwota 49.605 zł.
W planie zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany zgodnie z
załącznikiem o łącznych nakładach do poniesienia w roku 2004 w kwocie
4.584.157 zł.

