
INFORMACJA  

o wykonaniu budżetu Powiatu Siedleckiego 

za  II kwartały 2013 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 

II kwartały 2012 roku. 

 

1. Wykonanie planu dochodów za II kwartały 2013 roku  18.511.412,37 zł 

 

2. Wykonanie planu wydatków za II kwartały 2013 roku  13.633.996,88 zł 

 

3. Nadwyżka za II kwartały 2013 roku                    4.877.415,49 zł 

     

4. Zobowiązania wymagalne ogółem                    0 

 

5. Zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów  

    i pożyczek                    1.304.526,00 zł  

   

6. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu  

    terytorialnego              734.252,98 zł 

 

7. Dotacje udzielone z budżetu powiatu innym jednostkom  

    samorządu terytorialnego             1.412.316,61 zł 

 

8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Siedleckiego  

 Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach          78.384,00 zł 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy    1.038.072,00zł 

 DPT „REYMONTÓWKA „ w Chlewiskach         525.000,00 zł 

 

9. W okresie II kwartałów 2013 roku Powiat Siedlecki nie udzielał poręczeń  

    i  gwarancji. W planie wydatków na 2013 r. przewiduje się potencjalne 

obciążenie budżetu powiatu z tytułu poręczenia pożyczki długoterminowej na 

kwotę 98.595,51 zł zaciągniętej w 2012 roku przez samorządową instytucję 

kultury pn. „ Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”  w Chlewiskach.  

 

10. W okresie II kwartałów 2012 roku Powiat Siedlecki  udzielił umorzeń:  

a) zakresu administracji publicznej  na kwotę 104,97 zł, w tym:  

- umorzenie należności    91,00 zł, 

- z tytułu odsetek     13,97 zł. 

b) z zakresu pomocy społecznej na kwotę 6.084,85 zł , w tym: 

- zaległości z tyt. odpłatności za pobyt dzieci 

  w rodzinach zastępczych       5.555,60 zł, 

- kosztów upomnień     17,60 zł, 

- z tytułu odsetek            511,65 zł. 



  11. Powiat Siedlecki w okresie II kwartałów 2013 roku udzielił pomocy 

      publicznej  n/w osobom prawym w zakresie: 

 

TURYSTYKI 

 PTTK „Podlasie” w Siedlcach          4.200,00 zł 

 Grupa Ekologiczna /Rajd rowerowy/          1.000,00 zł 

 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 

w Siedlcach – Dom Pomocy w Ptaszkach        11.374,00 zł 

 PKPS Siedlce            14.000,00 zł 

w tym:  

- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  

   i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców  

   Powiatu Siedleckiego                              10.000,00 zł,  

- pozyskiwanie i wydawanie darów rzeczowych osobom 

   i rodzinom ubogim z terenu Powiatu Siedleckiego 4.000,00 zł. 

 Bank Żywności „nakarmić najuboższych „                      2.000,00 zł, 

- wspieranie bezpłatną żywnością placówek, instytucji  

  i organizacji pozarządowych działających  na rzecz  

  najuboższych mieszkańców Powiatu Siedleckiego 2.000,00 zł. 

 „Caritas” Diecezji Siedleckiej         23.000,00 zł, 

– prowadzenie wypożyczalni  sprzętu rehabilitacyjnego 

   i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców  

   Powiatu Siedleckiego                                        17.000,00 zł, 

-  pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych  

    z terenu Powiatu Siedleckiego w postaci art. 

   żywnościowych, chemicznych , odzieży,  

   sprzętu gospodarstwa domowego          4.000,00 zł, 

- wspieranie bezpłatną żywnością placówek 

   i organizacji pozarządowych działających  na rzecz  

   najuboższych mieszkańców Powiatu Siedleckiego 2.000,00 zł. 

 

POZOSTAŁYCH ZADAŃ W ZAKRESIE 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 „Caritas” Diecezji Siedleckiej WTZ w Skórcu       24.660,00 zł 

 

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

 Stowarzyszenia kultury fizycznej        179.000,00 zł 

 

 

 

   S T A R O S T A  

                                                                    / - /   Zygmunt Wielogórski 

 
 


