Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVII/207/05
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 2005 roku

OBJAŚNIENIA
Rozdział I
Dochody
1. Dochody na zadania własne (grupa 010)
1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego
Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 35.606 zł., w tym:
a) 20.406 zł. – zajęcie pasa drogowego,
b) 1.300 zł. – sprzedaż drzew z pasów drogowych,
c) 50 zł. – odsetki płacone przez kontrahentów od nieterminowych opłat,
d) 13.850 zł. – refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy,
(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak
PZD.FN.3012/31/05 z dnia 12.12.2005r.)
2) Dział 700, rozdział 70005 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Powiatowego
Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim w § 0750 o kwotę 258 zł. w związku z rozwiązaniem
umowy najmu mieszkania przez jednego z lokatorów od dnia 15.11.2005r. (wniosek
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak PZD.FN.3012/31/05
z dnia 12.12.2005r.)
3) Dział 750, rozdział 75020 – zwiększenie planu finansowego dochodów Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 226.000 zł., w tym:
a) 175.000 zł. – opłaty komunikacyjne,
b) 11.000 zł. – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
c) 36.000 zł. – refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy,
d) 4.000 zł. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(prowizja od dochodów Skarbu Państwa).
4) Dział 750, rozdział 75095 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 15.000 zł. Pierwotnie planowana sprzedaż
nieruchomości znajdującej się w Bielsku Podlaskim, róg ulicy Kleszczelowskiej
i Białowieskiej nie doszła do skutku. Sprzedano natomiast nieruchomość w Boćkach.
Uzyskane w bieżącym roku dochody będą niższe o kwotę 15.000 zł.
5) Dział 754, rozdział 75411 – zwiększenie planu finansowego dochodów Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim o kwotę 3.000 zł. z tytułu
większych odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym (wniosek
Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
znak PF.313-37/05 z dnia 12.12.2005r.)
6) Dział 801, rozdział 80120 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.640 zł., zwiększenie
dochodów o kwotę 5.430 zł. Zmiany w poszczególnych jednostkach są następujące:
a) zwiększenie planu finansowego dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku
Podlaskim o kwotę 5.390 zł., w tym:
- zwiększa się o kwotę 5.430 zł.:
• 4.700 zł. – czynsz za wynajmowane sale lekcyjne,
• 730 zł. – odsetki od środków na rachunkach bankowych,

- zmniejsza się o kwotę 40 zł. prowizje za terminowe odprowadzanie składek i zaliczek
na podatek dochodowy od osób fizycznych.
(wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak
I LO.72/2005 z dnia 09.12.2005r.).
b) zmniejszenie planu finansowego dochodów II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku
Podlaskim o kwotę 3.600 zł. wynika z mniejszych obciążeń Zespołu Szkół z DNJB
za energię cieplną (wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku
Podlaskim znak II LO 3012-32/05 z dnia 12.12.2005r.).
7) Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie dochodów o kwotę 2.120 zł. Zmiany
w poszczególnych jednostkach są następujące:
a) zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
o kwotę 320 zł., w tym:
- 300 zł. – czynsz za wynajmowanie pomieszczeń,
- 20 zł. – prowizje za terminowe odprowadzanie składek i zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych.
(wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim znak ZS.3012-13/2005
z dnia 02.12.2005r.).
b) zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim
o kwotę 1.050 zł. z tytułu opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez Wyższą Szkołę
Współpracy Międzynarodowej za wynajmowane pomieszczenia (wniosek Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim znak ZSNr 2.3012-11/2005 z dnia
08.12.2005r.).
c) zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce
o kwotę 750 zł. z tytułu wyższych naliczonych odsetek od środków na rachunkach
bankowych (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce znak SR-II3012/560/05 z dnia 09.12.2005r.).
2. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego (grupa 030)
1) Dział 600, rozdział 60014:
a) zmniejszenie planu dotacji planowanych do otrzymania z Gminy Wiejskiej Bielsk
Podlaski na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 250.000 zł. z przeznaczeniem na
inwestycję drogową pn. „Droga Nr 1587B ulica w m. Plutycze - przebudowa +
dokumentacja techniczna” w wyniku braku realizacji inwestycji w 2005 roku (wniosek
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak PZD.Fn.3012/30/05
z dnia 09.12.2005r.),
b) zwiększenie planu dotacji planowanych do otrzymania z Gminy Brańsk na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.760 zł. z przeznaczeniem na inwestycję drogową
pn. „Dokumentacja techniczna drogi Nr 1595B Olszewek do drogi kraj. Nr 1681”.
3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych
źródeł (grupa 040)
1) Dział 600, rozdział 60014 – w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji drogowych
pn. „Przebudowa drogi Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” i „Droga
Nr 1691B odcinek Olszewo-Boćki” dokonuje się zmniejszenia dochodów pochodzących
ze środków Unii Europejskiej o kwotę 119.761 zł.

Rozdział II
Wydatki
1. Wydatki na zadania własne (grupa 010)
1) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie wydatków o kwotę 398.957 zł., zwiększenie
o kwotę 401.923 zł. Zmiany w poszczególnych jednostkach są następujące:
a) zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim o kwotę 147.836 zł. w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji
drogowych:
- „Przebudowa drogi Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” – zmniejszenie
§ 6058 o kwotę 116.052 zł., § 6059 o kwotę 28.075 zł.,
- „Droga Nr 1691B odcinek Olszewo-Boćki” – zmniejszenie § 6058 o kwotę 3.709 zł.
b) dokonuje się przeniesień między §§ w planie finansowym wydatków Powiatowego
Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim w kwocie 26.315 zł., jednocześnie zmniejszając
plan o kwotę 224.806 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z:
- ostatecznym rozliczeniem inwestycji drogowych przy pełnej realizacji zakresów
rzeczowych (zmniejszenie o łączną kwotę 19.007 zł.), w tym:
• Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki - odcinek Widźgowo-Klichy o kwotę
5.338 zł.,
• Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki - ul. w m. Olendy o kwotę 16 zł.,
• Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki - ocinek Wojtki do skrzyżowania 1740B
o kwotę 19 zł.
• Dokumentacja techniczna droga Nr 1611B ul. Widowska w Bielsku Podlaskim
(remont mostu - 2006r.) o kwotę 8.500 zł.,
• Droga Nr 1576B i 1581B we wsi Filipy o kwotę 5.093 zł.,
• ul. Jana Pawła II w Brańsku od drogi powiatowej ulicy Binduga do drogi
wojewódzkiej 681 o kwotę 41 zł.,
- brakiem realizacji inwestycji pn. „Droga Nr 1587B ulica w m. Plutycze-przebudowa
+ dokumentacja techniczna” w 2005 roku (zmniejszenie o łączną kwotę 240.491
zł.). Niewykonanie w/w zadania inwestycyjnego wynikło z konieczności
zastosowania przy udzieleniu zamówienia na wykonanie inwestycji ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, które określiło termin otwarcia ofert na dzień 14.12.2005r.,
co w połączeniu z czasem koniecznym na rozstrzygnięcie przetargu
i przeprowadzenia robót budowlanych uniemożliwiło wykonanie tego zadania
w roku 2005,
- uzupełnieniem środków na: opłacenie wynagrodzeń i pochodnych za miesiąc
grudzień 2005 roku, dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
oraz opłacenie ubezpieczenia samochodu SCANIA zakupionego w m-cu wrześniu
2005r. (przeniesienia między §§ kwoty 1.383 zł. oraz zwiększenie o kwotę
24.932 zł.),
- rozliczeniem końcowym inwestycji drogowej pn. „Dokumentacja techniczna drogi
Nr 1595B Olszewek do drogi kraj. Nr 1681” (zwiększenie o kwotę 9.760 zł.
pochodzącą z dotacji celowej z Gminy Brańsk),
(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak
PZD.Fn.3012/30/05 z dnia 09.12.2005r.).
2) Dział 700, rozdział 70005 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Rolniczych w Rudce o kwotę 1.950 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu
w rozdziale 80130 (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce znak SR-II3012/560/05 z dnia 09.12.2005r.).
3) Dział 750, rozdział 75020 – przeniesienia między §§ w planie finansowym wydatków
Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 12.000 zł., przy jednoczesnym

zmniejszeniu planu o kwotę 111.970 zł., w tym:
a) zwiększenia (12.000 zł.):
- 5.000 zł. – zakup materiałów i wyposażenia,
- 7.000 zł. – zabezpieczenie środków na opłacenie faktury dotyczącej zadania
inwestycyjnego pn. „Zamontowanie systemu ochrony budynku Starostwa
Powiatowego i Urzędu Gminy” – 7.000 zł.,
b) zmniejszenia (123.970 zł.):
- 123.417 zł. – zadanie inwestycyjne pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
w województwie podlaskim” – w związku z przesuniętym terminem zakupu
komputerów na I kwartał 2006 roku,
- 553 zł. – zadanie inwestycyjne pn. „zakup notebooka” w związku z rozliczeniem
kosztów zakupu komputera.
4) Dział 750, rozdział 75095 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 8.000 zł., w związku ze sprzedażą
nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Boćkach.
Ponadto dokonuje się zmiany zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „udział własny
Powiatu w termomodernizacji budynków szpitalnych finansowanych ze ZPORR oraz
finansowanie zabudowy tarasu i robót dodatkowych związanych z termomodernizacją
budynków SPZOZ” na „Udział własny Powiatu w termomodernizacji budynków
szpitalnych finansowanych ze ZPORR oraz sfinansowanie dokumentacji zabudowy
i zagospodarowania tarasu oraz robót dodatkowych związanych z termomodernizacją
budynków SPZOZ w Bielsku Podlaskim”.
5) Dział 801, rozdział 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 310 zł., zwiększenie o kwotę
60.310 zł. Zmiany w poszczególnych jednostkach są następujące:
a) przeniesienia między §§ w planie finansowym wydatków I Liceum
Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim w kwocie 310 zł. z przeznaczeniem
na uzupełnienie środków na wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2005 roku (wniosek
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak I LO.71/2005
z dnia 09.12.2005r),
b) zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim o kwotę 60.000 zł., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie
inwestycyjne pn. „projekt modernizacji I Liceum Ogólnokształcącego z budową hali
sportowej”.
6) Dział 801, rozdział 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.850 zł., zwiększenie
o kwotę 121.391 zł. Zmiany w poszczególnych jednostkach są następujące:
a) zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim
o kwotę 54.891 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na: wynagrodzenia za
miesiąc grudzień 2005 roku, szkoleń komputerowych oraz naprawę sieci
informatycznej oraz delegacji nauczycieli (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w
Bielsku Podlaskim znak ZS4/ks 5/2005 z dnia 12.12.2005r.),
b) przeniesienia między §§ w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Rolniczych
w Rudce kwoty 2.850 zł., przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 63.650 zł. zł.,
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na: wynagrodzenia za miesiąc grudzień
2005 roku oraz zakup materiałów i usług remontowych (przeniesienie kwoty 1.950 zł.
z rozdziału 70005 oraz kwoty 9.000 zł. z rozdziału 85410) (wniosek Dyrektora Zespołu
Szkół Rolniczych w Rudce znak SR-II-3012/560/05 z dnia 09.12.2005r.).
7) Dział 801, rozdział 80140 – zwiększenie planu finansowego wydatków Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim o kwotę 18.247 zł. z przeznaczeniem
na uzupełnienie środków na wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2005 roku (wniosek
Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim znak CKP-301230/2005 z dnia 09.12.2005r.)

8) Dział 801, rozdział 80146 – zwiększenie o kwotę 2.120 zł. Zmiany w poszczególnych
jednostkach są następujące:
a) zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim
o kwotę 1.820 zł. z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w związku z otwarciem
nowej pracowni komputerowej (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku
Podlaskim znak ZS4/ks 5/2005 z dnia 12.12.2005r.),
b) zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwotę
300 zł. z przeznaczeniem na opłacenie delegacji nauczycieli podnoszących
kwalifikacje zawodowe (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce znak
SR-II-3012/560/05 z dnia 09.12.2005r.).
9) Dział 851, rozdział 85111 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 138.750 zł., z przeznaczeniem na
dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pod nazwą „Wyposażenie w sprzęt aparatury medycznej SPZOZ w Bielsku
Podlaskim”.
10) Dział 852, rozdział 85201 – zmniejszenie wydatków o kwotę 40.315 zł. Zmiany
w poszczególnych jednostkach są następujące:
a) zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim o kwotę 30.000 zł. w związku z umieszczeniem mniejszej ilości dzieci
w placówkach opiekuńczo wychowawczych niż pierwotnie planowano,
b) zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku Podlaskim o kwotę 10.315 zł. w związku ze zmianami planów życiowych
usamodzielnianych wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych, a tym
samym udzielenie mniejszej pomocy finansowej przez powiat (wniosek Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak PCPR.3012/29/05
z dnia 09.12.2005r.).
11) Dział 852, rozdział 85204 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 34.932 zł. w związku
z mniejszą ilością dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (wniosek Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak PCPR.3012/29/05
z dnia 09.12.2005r.).
12) Dział 852, rozdział 85218 – przeniesienia między §§ w planie finansowym wydatków
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim kwoty 2.700 zł.
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2005
roku oraz zakup monitora komputerowego (wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak PCPR.3012/29/05 z dnia 09.12.2005r.).
13) Dział 854, rozdział 85410 – zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000 zł., zwiększenie
o kwotę 20.090 zł. Zmiany w poszczególnych jednostkach są następujące:
a) zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim
o kwotę 8.340 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia za
miesiąc grudzień 2005 roku (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku
Podlaskim znak ZS4/ks 5/2005 z dnia 12.12.2005r.),
b) zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce
o kwotę 9.000 zł. (przeniesienie do rozdziału 80130), przy jednoczesnym zwiększeniu
planu o kwotę 11.750 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia za
miesiąc grudzień 2005 roku (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce
znak SR-II-3012/560/05 z dnia 09.12.2005r.).

2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami
realizowane przez powiat (grupa 020)
1) Dział 853, rozdział 85321 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 5.500 zł. (środki własne
powiatu) w związku z oszczędnościami płacowymi (wniosek Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak PCPR.3012/29/05 z dnia
09.12.2005r.).
3. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego (grupa 030)
1) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego
Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 250.000 zł. dotyczącego inwestycji drogowej
pn. „Droga Nr 1587B ulica w m. Plutycze-przebudowa + dokumentacja techniczna”.

Rozdział III
Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich
realizację w 2005 roku po zmianach" związane są:
l. ze zmianami w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim:
a) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 1601B
ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim" - zmniejszenie w kol. 4 i 6 o kwotę 144.127
zł., w kol. 8 o kwotę 28.075 zł., w kol. 10 o kwotę 116.052 zł.,
b) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1691B odcinek OlszewoBoćki" - zmniejszenie w kol. 4, 6 i 10 o kwotę 3.709 zł.,
c) zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zamontowanie systemu ochrony budynku
Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy" - zwiększenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę
7.000 zł.,
d) zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. „projekt modernizacji I Liceum
Ogólnokształcącego z budową hali sportowej" - zwiększenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę
60.000 zł.,
e) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności w województwie podlaskim" - zmniejszenie w kol. 6 i 8 o kwotę
123.417 zł.,
f) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „zakup notebooka" - zmniejszenie
w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 553 zł.,
g) zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „udział własny Powiatu
w termomodernizacji budynków szpitalnych finansowanych ze ZPORR oraz
finansowanie
zabudowy
tarasu
i
robót
dodatkowych
związanych
z termomodernizacją budynków SPZOZ” na „Udział własny Powiatu
w termomodernizacji budynków szpitalnych finansowanych ze ZPORR oraz
sfinansowanie dokumentacji zabudowy i zagospodarowania tarasu oraz robót
dodatkowych związanych z termomodernizacją budynków SPZOZ w Bielsku
Podlaskim”.
2. ze zmianami w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim:
a) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki odcinek Widźgowo-Klichy - zmniejszenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 5.338 zł.,
b) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki ul. w m. Olendy " - zmniejszenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 16 zł.,
c) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki odcinek Wojtki do skrzyżowania 1740B " - zmniejszenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę
19 zł.,
d) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1587B ulica w m. Plutycze-

przebudowa + dokumentacja techniczna " - zmniejszenie w kol. 6 o kwotę
490.491 zł., w kol. 8 o kwotę 240.491 zł. i w kol. 11 o kwotę 250.000 zł.,
e) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna droga
Nr 1611B ul. Widowska w Bielsku Podlaskim (remont mostu - 2006r.)" zmniejszenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 8.500 zł.,
f) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „ul. Jana Pawła II w Brańsku od drogi
powiatowej ulicy Binduga do drogi wojewódzkiej 681" - zmniejszenie w kol. 4, 6 i 8
o kwotę 41 zł.,
g) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1576B i 1581B we wsi Filipy”
- zmniejszenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 5.093 zł.,
h) zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna drogi
Nr 1595B Olszewek do drogi kraj. Nr 1681” – zwiększenie kol. 4, 6 i 11 o kwotę
9.760 zł., zmniejszenie kol. 12 i 13 o kwotę 15.000 zł.,
3. ze zmianami w I Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim:
a) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „zakup nowego komputera
do księgowości" - zmniejszenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 310 zł.
Rozdział IV
Zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały „Plan dochodów własnych i wydatków jednostek
budżetowych na 2005 rok, po zmianach" związane są ze zmianami dochodów i wydatków
w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim,
Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim oraz w Domu Pomocy Społecznej
w Brańsku.
Rozdział V
W załączniku Nr 4 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok, po zmianach'"
zmianie ulegają przychody ogółem tj. zmniejszają się o kwotę 369.818 zł., w tym:
1) kredyty długoterminowe o kwotę 369.818 zł. w związku ze zmniejszeniem deficytu
budżetu powiatu.

