UCHWAŁA NR XIII/88/08
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 18 kwietnia 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 i art. 168, ust. 2, pkt 5 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:

1.505.522 zł

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /UM/
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1.116.388 zł
1.116.388 zł

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych /PFOŚiGW/
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
powiatów, pozyskane z innych źródeł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /UM/

1.055.600 zł
60.788 zł
45.000 zł
45.000 zł
45.000 zł
344.134 zł
344.134 zł

120.000 zł
60.000 zł

164.134 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:

83.122 zł

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 4270 – Zakup usług remontowych
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

64.422 zł
64.422 zł
10.890 zł
8.532 zł
45.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy
§ 4260 – Zakup energii

12.200 zł
12.200 zł
12.200 zł

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.500 zł
6.500 zł
6.500 zł

3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:

2.872.568 zł

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
/umów/ między j.s.t.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.
porozumień /umów/ między jednostkami samorządu
terytorialnego

2.464.734 zł
2.464.734 zł

8.532 zł
2.121.202 zł

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

335.000 zł
16.500 zł
16.500 zł
10.000 zł
6.500 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa 35.000 zł
Rozdział 75495 – Pozostała działalność
35.000 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

356.334 zł
356.334 zł
356.334 zł

§ 2.
1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.283.924 zł jest

nadwyżka wolnych środków pieniężnych z rozliczeń lat ubiegłych.
1. Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki na
realizację zadań wymienionych w § 1 przedstawia Załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20082013 /Zał. Nr 1 do uchwały Nr XII/74/08 Rady Powiatu w Siedlcach z
dnia 27 lutego 2008 roku otrzymuje brzmienie Zał Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w 2008
roku /Zał. Nr 1a do Uchwały Nr XII/74/08 Rady Powiatu/ otrzymuje
brzmienie Zał. Nr 2 a do niniejszej uchwały o łącznych nakładach do
poniesienia w 2008 roku w kwocie 13.253.736 zł
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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