Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/15/06
Rady Powiatu w Bielsku
Podlaskim
z dnia 6 grudnia 2006r
OBJAŚNIENIA
ROZDZIAŁ I
Dochody
1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami
(grupa 020)
1) Dział 754, rozdział 75411 – zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Bielskiego
o kwotę 11.556 zł. z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na zadanie
pn. „Doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego
w pełną osobistą ochronę chemiczną ratowników, pracujących w strefach zagrożenia,
niezbędną w trakcie akcji ratowniczych przy wypadkach”.
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł
(grupa 040)
1) Dział 803, rozdział 80309 – zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę
10.111 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Fundusz Stypendialny dla
studentów z obszarów zmarginalizowanych - III edycja”.
2) Dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę
107.910 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Fundusz Stypendialny dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich - III edycja”.
ROZDZIAŁ II
Wydatki
1. Wydatki na zadania własne (grupa 010)
1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego
Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 96.700 zł., z przeznaczeniem na
uzupełnienie środków na zakup samochodu ciężarowego (wniosek Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 17.11.2006r. Znak Fn 301230/06)
2) Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 121.100 zł., w tym:
a) w zakresie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 18.850 zł.,
b) w zakresie rezerwy celowej na odprawy dla pracowników Starostwa Powiatowego
o kwotę 102.250 zł.,
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup samochodu ciężarowego
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim.
3) Dział 803, rozdział 80309 – zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim o kwotę 10.111 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu
„Fundusz Stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych - III edycja”.
4) Dział 851, rozdział 85111 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 24.400 zł. z przeznaczeniem na
zwiększenie dotacji celowych dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na zadanie pn.
„sfinansowanie budowy tlenowni z siecią zewnętrzną oraz dofinansowanie części
budowlanej nowotworzonego oddziału intensywnej terapii w SP ZOZ w Bielsku
Podlaskim”.

5) Dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim o kwotę 107.910 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu
„Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich
- III edycja”.
2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami
realizowane przez powiat (grupa 020)
1) Dział 754, rozdział 75411 – zwiększenie planu finansowego wydatków Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim o kwotę 11.556 zł.
z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie jednostek
Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego w pełną osobistą ochronę
chemiczną ratowników, pracujących w strefach zagrożenia, niezbędną w trakcie akcji
ratowniczych przy wypadkach”.
Rozdział III
Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich
realizację w 2006 roku po zmianach” związane są:
1) ze zwiększeniem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim zadania
inwestycyjnego w pkt. C. 1. b) „Zakup skrapiarki i samochodu ciężarowego” w kol. 4,
6 i 8 o kwotę 96.700 zł.,
2) ze zmianami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku
Podlaskim:
a) wprowadzenie zadania inwestycyjnego w pkt. C. 7. b) „zakup agregatu
prądotwórczego stacjonarnego oraz Systemu Wspomagania Dowodzenia” o wartości
66.500 zł., zgodnie z uchwałą nr 169/385/06 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 października 2006 roku,
b) wprowadzenie zadania inwestycyjnego w pkt. C. 7. c) „Doposażenie jednostek
Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego w pełną osobistą ochronę
chemiczną ratowników, pracujących w strefach zagrożenia, niezbędną w trakcie akcji
ratowniczych przy wypadkach” o wartości 19.260 zł. Kwota 7.704 zł. została
wprowadzona zgodnie z uchwałą nr 172/390/06 Zarządu Powiatu w Bielsku
Podlaskim z dnia 23 listopada 2006 roku, natomiast kwota 11.556 zł. zostaje
wprowadzona niniejsza uchwałą Rady Powiatu,
c) zwiększenie wartości zadania w pkt. C. 7. a) „zakup samochodu dostawczoosobowego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP” o kwotę 10.000 zł. zgodnie
z uchwałą nr 172/390/06 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 listopada
2006 roku.

