INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Powiatu Siedleckiego
za IV kwartały 2011 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 2011 roku.
1. Wykonanie planu dochodów za IV kwartały 2011 roku

50.103.694,61 zł

2. Wykonanie planu wydatków za IV kwartały 2011 roku

50.693.481,73 zł

3. Deficyt za IV kwartały 2011 roku
finansowany przychodami z zaciągniętych kredytów

- 589.787,12 zł

4. Zobowiązania wymagalne ogółem

0

5. Zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów
i pożyczek

1.500.000,00 zł

6. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego

3.243.119,11 zł

7. Dotacje udzielone z budżetu powiatu innym jednostkom
samorządu terytorialnego

2.169.218,99 zł

8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Siedleckiego
Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach
17.123,20 zł
Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach
70.633,20 zł
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy
1.504.750,00 zł
DPT „REYMONTÓWKA „ w Chlewiskach
900.000,00 zł
9. W okresie IV kwartałów 2011 roku Powiat Siedlecki nie udzielał poręczeń
i gwarancji.
10. W okresie IV kw. 2011 roku Powiat Siedlecki udzielił umorzeń z zakresu
pomocy społecznej na
kwotę 5.512,81 zł, / świadczenia nienależnie
pobrane kwota 4.792,77 zł, należności z tyt. odpłatności za pobyt w placówce
opiekuńczo-wychowawczej kwota 400,00 zł, odsetki kwota – 311,24 zł i
koszty upomnień
kwota 8,80 zł/, z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej na kwotę 1.361 zł /z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci

w SOSz-W w Stoku Lackim/, z zakresu administracji publicznej na kwotę
50,41 zł z tytułu odsetek.
11. Powiat Siedlecki w okresie IV kwartałów 2011 roku udzielił pomocy
publicznej n/w osobom prawym w zakresie:
TURYSTYKI
PTTK „Podlasie” w Siedlcach
Hufiec ZHP „Podlasie” w Siedlcach

10.000,00 zł
2.000,00 zł

POMOCY SPOŁECZNEJ
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
w Siedlcach – Dom Pomocy w Ptaszkach
21.964,00 zł
PKPS Siedlce
19.000,00 zł
w tym:
- pozyskiwanie i wydawanie darów rzeczowych ubogim
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego 8.000,00 zł,
- wspieranie bezpłatną żywnością placówek, instytucji
i organizacji pozarządowych działających na rzecz
najuboższych mieszkańców Powiatu Siedleckiego 4.000,00 zł,
- pozyskiwanie i wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego
ubogim rodzinom z terenu Powiatu Siedleckiego 7.000,00 zł.
„Caritas” Diecezji Siedleckiej – wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla
mieszkańców Powiatu Siedleckiego
20.000,00 zł
POZOSTAŁYCH ZADAŃ W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
„Caritas” Diecezji Siedleckiej WTZ w Skórcu
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Stowarzyszenia kultury fizycznej

49.310,50 zł
305.000,00 zł

STAROSTA
/ - / Zygmunt Wielogórski

