UCHWAŁA NR X/60/07
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie i planie zadań
inwestycyjnych powiatu na 2007 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 /tj. 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 budŜetu o kwotę:
243.567 zł
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 0870 - Wpływy ze sprzedazy składników majatkowych
§ 6300 – Wpływy z tyt.pomocy finans.udzel. między j.s.t.
na dofinans.własnych zad.inwest. i zak.inwest.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe
§ 0920 – Pozostałe odsetki

197.153 zł
197.153 zł
117.153 zł
80.000 zł
6.000 zł
6.000 zł
6.000 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
18.950 zl
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
18.950 zł
§ 0020 – Podatek osobowy od osób prawnych
18.950 zł
Dział 758 – RóŜne rozliczenia
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 2920 – Subwencje ogólne z budŜetu państwa

1.000 zł
1.000 zł
1.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące
realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t.

8.617 zł
8.617 zł
8.617 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜace
realiz. na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.
2. Zmniejszyć dochody budŜetu o kwotę:

11.847 zł
11.847 zł
11.847 zł
108.123 zł

Dział 020 – Leśnictwo
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieŜących jedn. zaliczanych do sektora finanse.publicz.

5.533 zł
5.533 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyŜsze
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów
§ 2888 – Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t.
będącej instytucją wdraŜającą na zdania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
§ 2889 – Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t.
będącej instytucją wdraŜającą na zdania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów)

29.148 zł
29.148 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜace
realiz. na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.

49.104 zł
49.104 zł

5.533 zł

21.861 zł

7.287 zł

49.104 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
24.338 zł
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
13.921 zł
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz.
13.921 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
10.417 zł
§ 2888 – Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t.
będącej instytucją wdraŜającą na zdania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
7.067 zł
§ 2889 – Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t.
będącej instytucją wdraŜającą na zdania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
3.350 zł

3. Zmniejszyć wydatki budŜetu o kwotę:

276.971 zł

Dział 020 – Leśnictwo
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
§ 3030 – RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 4300 – Zakup usług pozostałych

5.533 zł
5.533 zł
5.533 zł
10.688 zł
10.688 zł
10.688 zł

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

89.345 zł
89.345 zł
89.345 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Rozdział 80123 – Licea profilowane
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

9.840 zł
1.250 zł
1.250 zł
8.590 zł
4.966 zł
3.624 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyŜsze
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów
§ 3218 – Stypendia i zasiłki dla studentów
§ 3219 – Stypendia i zasiłki dla studentów
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące
realiz. na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜace
realiz. na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.
§ 3110 – Świadczenia społeczne

29.148 zł
29.148 zł
21.861 zł
7.287 zł
59.721 zł
26.356 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 3248 – Stypendia dla uczniów
§ 3249 – Stypendia dla uczniów

72.696 zł
62.279 zł
24.970 zł
3.725 zł
379 zł
33.205 zł
10.417 zł
7.067 zł
3.350 zł

26.356 zł
33.365 zł
14.365 zł
19.000 zł

4. Zwiększyć wydatki budŜetu o kwotę:

412.415 zł

Dział 600 – Transport i łączność
168.538 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
168.538 zł
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieŜące
realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t.
5.688 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
35.850 zł
§ 4430 – RóŜne opłaty i składki
143 zł
§ 6610 – Dotacje celowe przekaz.gminie na ionwest. i zak.inwest.
realiz.na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.
60.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
62.785 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne
4.072 zł
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne

154.612 zł
154.612 zł
37.833 zł
116.779 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Rozdział 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

48.531 zł
9.500 zł
9.500 zł
4.324 zł
2.220 zł
1.925 zł
179 zł
8.617 zł
1.500 zł
264 zł
36 zł
6.817 zł
9.590 zł
9.590 zł
16.500 zł
15.500 zł
800 zł
200 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
§ 3110 – Świadczenia społeczne
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia

40.734 zł
40.734 zł
2.367 zł
38.367 zł

§ 2.
W planie zadań inwestycyjnych na rok 2007 /Załącznik do Uchwały Nr
IX/56/07 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2007 r./ wprowadzić
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały o łącznych nakładach do
poniesienia w roku 2007 w kwocie 5.100.834 zł i wydatkach na programy
wieloletnie na lata 2008-2013 w kwocie 43.289.380 zł.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
/ - / Kazimierz Prochenka

