
UCHWAŁA NR XIV/89/08 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 27 maja 2008 r. 
                   

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie   i planie zadań 
inwestycyjnych powiatu na 2008 r. 

 
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./ oraz 
art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 
2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./- Rada Powiatu w Siedlcach  p o s t a n a 
w i a,  co następuje:  

§ 1. 
 

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:      138.231 zł 
 
Dział 750 – Administracja publiczna               138.231 zł 
Rozdział  75020 – Starostwa Powiatowe             138.231 zł 
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych            138.231 zł  
 
2. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę:       30.600 zł 
 
Dział 600 – Transport i łączność                  30.600 zł 
Rozdział  60014 – Drogi publiczne powiatowe                30.600 zł 
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej  
               między jednostkami samorządu terytorialnego  
               na dofinansowanie własnych zadań  
               inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /UM/    30.600 zł 
 
3. Zmniejszyć  wydatki budżetu o kwotę:     206.548 zł 
 
Dział 600 – Transport i łączność                  68.876 zł 
Rozdział  60014 – Drogi publiczne powiatowe                68.876 zł 
§ 4270 – Zakup usług remontowych         68.876 zł 
 
Dział 750 - Administracja publiczna       42.197 zł 
Rozdział 75019 – Rady powiatów         42.197 zł 
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       42.197 zł 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna          95.475 zł 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze     69.403 zł 
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania  

     bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/  



     między jednostkami samorządu terytorialnego      69.403 zł 
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze         
21.154 zł 
§ 3110 – Świadczenia społeczne         21.154 zł 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie        4.918 zł 
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe          2.250 zł 
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia          1.500 zł 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych              718 zł 
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telef.komórkowej        200 zł 
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telef.stacjonarnej        250 zł 
     
4. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę      314.179 zł 
 
Dział 600 – Transport i łączność                176.507 zł 
Rozdział  60014 – Drogi publiczne powiatowe              176.507 zł 
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             176.507 zł  
 
Dział 750 - Administracja publiczna         42.197 zł 
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe       42.197 zł 
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników        35.897 zł 
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne         5.420 zł 
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy              880 zł 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna          95.475 zł 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze     69.403 zł 
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń       1.759 zł 
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników        57.112 zł 
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne         9.090 zł 
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy           1.442 zł 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie      26.072 zł 
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników        22.000 zł 
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne         3.533 zł 
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy              539 zł 
 

§ 2. 
 

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach  2008-
2013 /Zał. Nr 2 do uchwały Nr XIII/88/08 Rady Powiatu w Siedlcach z 
dnia 18 kwietnia 2008 roku  otrzymuje brzmienie Zał Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Plan wydatków na zadania inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w 2008 
roku /Zał. Nr 2a do Uchwały Nr XIII/88/08 Rady Powiatu/ otrzymuje  
brzmienie  Zał. Nr 1 a do niniejszej uchwały o łącznych nakładach do        
poniesienia w 2008 roku w kwocie 13.430.243 zł  



 
   

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 4. 
 

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

 
 
 

 
       PRZEWODNICZĄCY  RADY  
 
       / - /  Kazimierz PROCHENKA 


