
UCHWAŁA NR XXIII/129/2005 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych 
powiatu na 2005 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./ i art. 
112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 
/Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm./ - Rada Powiatu w Siedlcach p o 
-stanawia, co następuje:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu: 1.795.693 zł

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat
§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych
r

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów 
pozyskane z innych źródeł

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

703.205 zł
703.105 zł

40.000 zł

120.000 zł

483.205 zł

60.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego
§ 2780 - Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1.01.1999 r.

230.000 zł

230.000 zł
230.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 565.028 zł
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe 565.028 zł
§ 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 565.028 zł

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 180.670 zł
Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów 180.670 zł
§ 2888 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej



instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień/umów/ 135.503 zł
§ 2889 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej 
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień /umów/ 45.167 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 61.912 zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 43.197 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki 697 zł
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 40.000 zł 
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 2.500 zł
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 18.715 zł
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadnia

bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/
między j ednostkami samorządu terytorialnego 18.715 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 54.878 zł
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 6.878 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki 100 zł
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.000 zł 
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 2.778 zł
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 48.000 zł
§ 2888 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej 
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień /umów/ 32.664 zł
§ 2889 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej 
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień /umów/ 15.3 3 6 zł

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu: 324.205 zł

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 180.670 zł
Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów 180.670 zł
§ 2338 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 
między jednostkami samorządu terytorialnego 135.503 zł
§ 2339 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 
między jednostkami samorządu terytorialnego 45.167 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 95.535 zł
Rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo -wychowawcze 95.535 zł



§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadnia
bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 
między jednostkami samorządu terytorialnego 95.535 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 48.000 zł
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 48.000 zł
§ 2338 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/
między jednostkami samorządu terytorialnego 32.664 zł
§ 2339 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 
między jednostkami samorządu terytorialnego 15.336 zł

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu:

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4220 - Zakup środków żywności

4. Zwiększyć plan wydatków budżetu:

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
§ 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień /umów/ między jednostkami samorządu 
terytorialnego 335.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

289.470 zł
289.470 zł
175.000 zł
66.470 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

103 244 zł

103.244 zł
103.244 zł

3.931 zł
65.535 zł
33.778 zł

1. 706.958 zł

1.185.891 zł
1.185.891 zł

70.000 zł
530.000 zł
70.000 zł

180.891 zł

224.719 zł
206.004 zł

155.098 zł



§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe
§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 
§3110- Świadczenia społeczne

6.415 zł
1.137 zł

157 zł
20.000 zł
23.197 zł
18.715 zł
18.715 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4220 - Zakup środków żywności
§ 4300 - Zakup usług pozostałych

u

6.878 zł
6.878 zł
3.378 zł
1.500 zł
2.000 zł

§2.

1. Źródłem pokrycia wydatków inwestycyjnych powodujących deficyt 
budżetu w kwocie 132.226 zł jest nadwyżka wolnych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z 
rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody i rozchody związane ze sfinansowaniem deficytu przedstawia 
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3-

W planie zadań inwestycyjnych na rok 2005 /Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 
XX/114/04 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2004 roku/ 
wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o 
łącznych nakładach do poniesienia w latach 2005 - 2006 w kwocie 4.136.077 zł.

U
§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODN

Wiesław Klimek
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Załącznik Nr 2

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2005 R do Uchwały Nr xxill/129/05
POWIATU SIEDLECKIEGO Rady Powiatu w Siedlcach
plan po korekcie z dnia 30 czerwca 2005 r.

Lp Dział
Rozdzi 

ał
Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i 

zadanie

Jednostka 
organizacyjna 

lub 
koordynująca 

zadanie/ 
program

Okres 
realizacji 

zad./ progr.

Nakłady 
poniesione 

do roku 
2005

Łączne nakłady 
w zł do 

poniesienia w 
latach 2005- 

2006

Wydatki na inwestycje 
2005 roku

Wydatki na 
programy 

wieloletnie 
2006 

(12+13+14 
+15+16)

Wydatki na programy wieloletnie 2006

Źródła finansowania

Środki własne

Wpływy z tyt. 
pomocy 

finans.udzielan 
między j.s.t./Inne

Dotacja z 
budżetu Państwa

Dotacja 
Min.Kultury

Dotacja z 
funduszy 

celowych FOGR

Środki z 
funduszy 

strukturalnych 
ZPORR/SPO

Środki własne 
powiatu

Środki własne 
instytucji 
kultury

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
WYDATKI INWESTYCYJNE - OGÓŁEM 5 000 4 136 077 2 579 261 128 100 1 428 716 90 000 20 000 830 643 360 411 127 662

600 60014 WYDATKI INWESTYCYJNE- Razem dz.600 5 000 2 755 891 2 357 791 128 100 270 000 0 20 000 0 0 0
§6050 I. PRZEBUDOWY DRÓG 5 000 2 420 891 2 022 791 128 100 270 000 0 20 000 0 0 0

1 Przebudowa drogi nr 36415 Kaczory - Łupiny dł. 
ok. 1816 m, - nakładka btumiczna

Starostwo
Powiatowe

2005 290 000 170 000 120 000 0

2
Wykonanie projektu technicznego oraz przebudowa 
drogi nr 36365 Mordy - Stara Wieś, długości 465 m 
wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm

Starostwo
Powiatowe

2005 120 000 120 000 0

3
Przebudowa ul. Kościuszki w Mordach - długości 
około 480 m ( od ul.Olędzkiej do PL. Wolności)

Starostwo 
Powiatowe

2005 196 762 196 762 0

4 Przebudowa drogi nr 36413 Czachy - Olszyc, 
długości 1100 m - nakładka bitumiczna

Starostwo
Powiatowe

2005 162 382 162 382 0

5
Przebudowa drogi nr 36403 Wodynie - Kamieniec, 
długości 424 m - wyrównanie + nakładka 
bitumiczna 4 cm

Starostwo
Powiatowe

2005 160 000 140 000 20 000 20 000

6
Opracowanie PT na przebudowę drogi powiatowej 
nr 36142 Sokołów Pódl. - Wyszków ( odcinek na 
terenie pow. Siedleckiego - dł. ok. 1300 m)

Starostwo
Powiatowe

2005 12 000 12 000 0

7
PT + budowa chodnika w miejsc. Dziewule długości
530 m ( odcinek od ul. Długiej do Szkoły Podst.)

Starostwo
Powiatowe

2005 90 000 90 000 0

8
Przebudowa drogi nr 36329 Józefin - Polaki, 
długości 500 m ( odcinek od drogi Nr 2 do wsi 
Polaki)- wykonanie stabilizacji gruntu cenentem

Starostwo
Powiatowe

2005 5 000 120 000 120 000

9
Przebudowa drogi nr 36327 Jagodne - Kopcie, 
długości 850 m - wyrównanie + nakładka 
bitumiczna 4 cm

Starostwo
Powiatowe

2005 191 101 191 101 0

10 Przebudowa drogi nr 36342 Skupie - Dmochy na 
odcinku Swiniary

Starostwo
Powiatowe

2005 170 000 170 000 0

Oo
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Lp Dział
Rozdzi 

ał
Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i 

zadanie

Jednostka 
organizacyjna 

lub 
koordynująca 

zadanie/ 
program

Okres 
realizacji 

zad./ progr.

Nakłady 
poniesione 

do roku 
2005

Łączne nakłady 
w zł do 

poniesienia w 
latach 2005- 

2006

Wydatki na inwestycje 
2005 roku

Wydatki na 
programy 

wieloletnie 
2006 

(12+13+14 
+15+16)

Wydatki na programy wieloletnie 2006

Źródła finansowania

Środki własne

Wpływy z tyt. 
pomocy 

finans.udzielan 
między j.s.t./Inne

Dotacja z 
budżetu Państwa 

Dotacja 
Min.Kultury

Dotacja z 
funduszy 

celowych FOGR

Środki z 
funduszy 

strukturalnych 
ZPORR/SPO

Środki własne 
powiatu

Środki własne 
instytucji 
kultury

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11 Przebudowa drogi nr 36361 Przesmyki - Lipiny, dł. 
700 m. - nakładka 4 cm

Starostwo
Powiatowe

2005 103 334 103 334 0

12
PT + Przebudowa drogi ne 36402 i 36403 Kłodzie - 
Ozorów, długości 1850 m - wyrównanie + nakładka 
bitumiczna 4 cm

Starostwo 
Powiatowe

2005 300 000 300 000 0

13 PT odwodnienia skrzyżowania dróg w Przesmykach
Starostwo 
Powiatowe

2005 7 000 7 000 0

14 Studium wykonalności dla projektu do ZPOORR Starostwo
Powiatowe

2005 10 980 10 980 0

15
Przebudowa drogi powiatowej Nr 36330 Broszków -
Żeliszew, odcinek ul. Siedlecka w Kotuniu dł. 910 
m.

Starostwo
Powiatowe

2005 179 232 179 232 0

16
Budowa bariery energochłonnej na drodze 
powiatowej Nr 36415 Kaczory - Domanice w 
miejscowości ł.uniny

Starostwo
Powiatowe

2005 8 100 8 100

17
PT - dokumentacja na przebudowę 2 ciągów 
drogowych: - Stok Lacki - Olszanka, 
Mordy, Przsmyki, Korczew- Paprotnia - Siedlce.

Starostwo 
Powiatowe

2005-2006 0 300 000 50 000 250 000 250 000

1 600 60014 
§6610

Przebudowa drogi nr 36169 Paprotnia - Kaliski, 
długości 900 m-wykonanie nawierzchni bitumicznej

Starostwo
Powiatowe

2005 80 000 80 000 0

2 600 60014 
§6610

Przebudowa drogi nr 36346 Suchożebry - Krynica, 
długości 250 m-wykonanie nawierzchni bitumicznej 
na bruku

Starostwo 
Powiatowe

2005 35 000 35 000 0

3 600 60014 
§6610

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa 
chodników we wsi Krzesk w ciągu drogi nr 36384 
Krzesk - Próchenki, długości 1000 m oraz we wsi 
Zbuczyn w ciągu drogi 36376 Zbuczyn - Borki 
Kosy, długości 250 m

Starostwo
Powiatowe

2005 220 000 220 000 0

18 710 71015 
§6060 Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka /P1NB/

Starostwo 
Powiatowe

2005 7 000 7 000 0

19 750 75020 
§6050

- Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów 
oraz udostępnienie usług elektronicznych ludności 
Powiatu Siedleckiego

Starostwo 
Powiatowe

2005-2006 0 507 524 16 470 0 491 054 380 643 110411

20 - Wykonanie ogrodzenia placu Starostwa 
Powiatowego

Starostwo 
Powiatowe

2005 0 50 000 50 000 0

<-O



€ (

Lp Dział
Rozdzi 

ał
Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i 

zadanie

Jednostka 
organizacyjna 

lub 
koordynująca 

zadanie/ 
program

Okres 
realizacji 

zad./ progr.

Nakłady 
poniesione 

do roku 
2005

Łączne nakłady 
w zł do 

poniesienia w 
latach 2005- 

2006

Wydatki na inwestycje 
2005 roku

Wydatki na 
programy 

wieloletnie 
2006 

(12+13+14 
+15+16)

Wydatki na programy wieloletnie 2006

Źródła finansowania

Środki własne

Wpływy z tyt. 
pomocy 

finans.udzielan 
między j.s.t./Inne

Dotacja z 
budżetu Państwa 

Dotacja 
Min.Kultury

Dotacja z 
funduszy 

celowych FOGR

Środki z 
funduszy 

strukturalnych 
ZPORR/SPO

Środki własne 
powiatu

Środki własne 
instytucji 
kultury

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21 §6060 Zakupy inwestycyjne- zakup samochodu osobowego
Starostwo 
Powiatowe

2005 0 48 000 48 000 0

22 921 92114 
§6220

Remont zabytkowego dworu Domu Pracy Twórczej 
"Reymontówka" w Chlewiskach /przebudowa 
kuchni i pokoi gościnnych/

Dom Pracy
Twórczej 

"Reymontówk 
a" w 

Chlewiskach

2005-2006 767 662 100 000 667 662 90 000 450 000 127 662



Załącznik Nr 1. 
do Uchwały Nr XXIII/129/05

PRZYCHODY I ROZCHODY Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 czerwca 2005 r.

budżetu powiatu siedleckiego
na rok 2005

związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej

/według obowiązującej klasyfikacji/

Lp.
Wyszczególnienie 

symbol i nazwa 
paragrafu klasyfikacji

Kwota 
w 

złotych

P. Przychody 132 226

1 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych
a) nadwyżka wolnych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń 
pożyczek z lat ubiegłych

132 226

RAZEM przychody budżetu 132 226

R. Rozchody 0

PRZEWOpyCZĄp_&ADY

Strona 1



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/129/2005 

Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 30 czerwca 2005 roku

- 230.000 zł,
-475.105 zł,

- 8.100 zł,
- 60.000 zł,
- 120.000 zł,

Zmiany w budżecie Powiatu proponowane do wprowadzenia niniejszą 
uchwałą dotyczą:

zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu o kwotę 1.795.693 zł, na 
którą składają się dochody z tytułu:
- środków pozyskanych z uzupełnienia subwencji ogólnej
- środków pozyskanych z SAPARD
- środków pozyskanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Drogowego i Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
- dotacji z FOGR
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez j.s.t.
- włączenia do budżetu planowanych dochodów z tytułu zajęcia
pasa drogowego i innych wpłat - 40.000 zł,

- wpływów z opłaty komunikacyjnej - 565.028 zł,
- włączenia do budżetu planowanych dochodów z tytułu darowizn 
dla Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach - 43.197 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów - 18.715 zł,
na zadania z zakresu pomocy społecznej

- włączenia do budżetu planowanych dochodów z tytułu darowizn
i innych wpłat dla S O Sz - W w Stoku Lackim

- zwiększenia planu dochodów w związku ze zmianami w 
klasyfikacji budżetowej dotyczące wypłat stypendiów dla 
uczniów i studentów z terenu powiatu siedleckiego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
realizacji projektu „EUROSTUDENT’ i „EUROUCZEŃ”

6.878 zł,

- 228.670 zł.

- zmniejszenia planu dochodów budżetu Powiatu o kwotę 324.205 zł 
wynikającą ze zmniejszenia liczby wychowanków z terenów
innych powiatów przebywających w Domu Dziecka na 
Zielonym Wzgórzu w Kisielanach - 95.535 zł,

- zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmianami w 
klasyfikacji budżetowej dotyczące wypłat stypendiów dla 
uczniów i studentów z terenu powiatu siedleckiego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
realizacji projektu „EUROSTUDENT’ i „EUROUCZEŃ” - 228.670 zł.

- zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu o kwotę 103.244 zł zgodnie z 
wnioskami zainteresowanych jednostek.



- zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.706.958 zł, w tym z 
nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
powiatu kwota 132.226 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki z zakresu dróg publicznych powiatowych - 1.185.891 zł, z tego 
wydatki na inwestycje w kwocie 515.891 zł, w tym dotacja celowa dla gmin 
w kwocie 335.000 zł przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych na 
drogach zgodnie z podpisanymi porozumieniami z gminami Paprotnia, 
Suchożebry, Zbuczyn na dofinansowanie przebudowy dróg:

Nr 36169 - Paprotnia - Kaliski, długości 900 m - kwota 80.000 zł,
Nr 36346 Suchożebry - Krynica, długości 250 m - kwota 35.000 zł,
i wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę chodników we wsi 
Zbuczyn, długości 250 m w ciągu drogi Nr 36376 Zbuczyn - Borki Kosy i we 
wsi Krzesk w ciągu drogi Nr 36384 Krzesk - Próchenki długości 1000 m - 
kwota 220.000 zł. Na remonty dróg powiatowych przeznacza się kwotę 530.000 
zł, na zakup materiałów do remontów i utrzymanie dróg przeznacza się 
140.000 zł.
- na realizację wydatków Starostwa Powiatowego przeznacza się kwotę 289.470 
zł z tego:
- zakup druków komunikacyjnych - 175.000 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu Starostwa - 50.000 zł,
- opracowanie studium wykonalności i projektu
elektronicznego obiegu dokumentów oraz udostępnienie
usług elektronicznych ludności Powiatu Siedleckiego - 16.470 zł,

- zakup samochodu osobowego - 48.000 zł.
Zwiększenia planu wydatków w zakresie działu 852, rozdział 85201 - 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze dokonuje się na wniosek Dyrektora 
Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach celem zabezpieczenia 
pokrycia kosztów wypłaty wynagrodzenia za godziny zastępstw za 
pracowników przebywających na urlopach i zwolnieniach lekarskich - kwota 
7.709 zł. Zwiększenia dotacji celowej w kwocie 155.098 zł dokonuje się w celu 
pokrycia kosztów pobytu dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Siedleckiego w 
placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Kwotę 
43.197 zł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki. 
Natomiast zwiększenia wydatków w rozdziale 85204 — Rodziny zastępcze 
dokonuje się na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z 
podpisaniem porozumienia z Powiatem Łosickim w sprawie ponoszenia 
kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie 
Powiatu Siedleckiego.

Zwiększenia wydatków w kwocie 6.878 zł na zadania Edukacyjnej opieki 
wychowawczej dokonuje się na wniosek Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego w Stoku Lackim celem pokrycia kosztów wydatków 
rzeczowych z okazji Dnia Dziecka finansowanych z wpłat darczyńców.


