INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Powiatu Siedleckiego
za IV kwartały 2012 roku
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Zarząd Powiatu
przedstawia poniżej informację o wykonaniu budżetu Powiatu Siedleckiego za
IV kwartały 2012 roku.
1. Wykonanie planu dochodów za IV kwartały 2012 roku

40.210.220,04 zł

2. Wykonanie planu wydatków za IV kwartały 2012 roku

39.871.289,71 zł

3. Nadwyżka za IV kwartały 2012 roku
4. Zobowiązania wymagalne ogółem

338.930,33 zł
0

5. Zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów
i pożyczek

1.800.000,00 zł

6. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego

2.620.823,17 zł

7. Dotacje udzielone z budżetu powiatu innym jednostkom
samorządu terytorialnego

2.273.296,27 zł

8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Siedleckiego
 Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach
126.819,00 zł
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy
2.003.904,00 zł
 DPT „REYMONTÓWKA „ w Chlewiskach
850.000,00 zł
9. W IV kwartale 2012 roku Powiat Siedlecki udzielił poręczenia pożyczki
długoterminowej na kwotę 394.380,51 zł planowanej do zaciągnięcia przez
samorządową
instytucję
kultury
pn.
„Dom
Pracy
Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach na okres spłaty od roku 2013 do roku
2016.
10. W okresie IV kwartałów 2012 roku Powiat Siedlecki udzielił umorzeń:
- z zakresu administracji publicznej na kwotę 87,72 zł z tytułu odsetek,
- z zakresu pomocy społecznej na kwotę 1.699,51 zł, w tym z tytułu odsetek
419,94 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 461,97 zł, za pobyt
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 800 zł i kosztów
upomnień – 17,60 zł,
- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 189 zł z tytułu
odpłatności za wyżywienie.

11. Powiat Siedlecki w okresie IV kwartałów 2012 roku udzielił pomocy
publicznej n/w osobom prawym w zakresie:
TURYSTYKI
 PTTK „Podlasie” w Siedlcach
 ZHP Hufiec Podlasie

9.700,00 zł
1.300,00 zł

POMOCY SPOŁECZNEJ
 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
w Siedlcach – Dom Pomocy w Ptaszkach
22.065,00 zł
 PKPS Siedlce
16.000,00 zł
w tym:
- pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych
/środki żywnościowe, chemiczne, itp.
8.000,00 zł,
- pozyskiwanie i wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego
i przedmiotów ortopedycznych ubogim rodzinom
z terenu Powiatu Siedleckiego
8.000,00 zł,
 Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Zespołem Downa /organizacja wyjazdów na basen/
1.482,00 zł,
 Bank Żywności „nakarmić najuboższych „
4.000,00 zł,
 „Caritas” Diecezji Siedleckiej – wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla
mieszkańców Powiatu Siedleckiego
19.000 ,00 zł
POZOSTAŁYCH ZADAŃ W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
 „Caritas” Diecezji Siedleckiej WTZ w Skórcu

49.314,68 zł

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 Stowarzyszenia kultury fizycznej
 WLKS Iganie Nowe

305.000,00 zł
300.000,00 zł

STAROSTA
/ - / Zygmunt Wielogórski

