Zał cznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/176/05
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

OBJA NIENIA
ROZDZIAŁ I
Dochody
1. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumie
terytorialnego (grupa 030)

z jednostkami samorz du

1) Dział 851, rozdział 85195 – zwi kszenie planu dotacji z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski
o kwot 163.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprz tu medycznego
tj. echokardiografu z kolorowym Dopplerem i aparatu rtg rami C z torem wizyjnym
oraz zakup dwóch inhalatorów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
ROZDZIAŁ II
Wydatki
1. Wydatki na zadania własne (grupa 010)
1) Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 90.000 zł. w zakresie rezerwy celowej na
wydatki w o wiacie, w tym na wydatki osobowe i remonty w szkołach i placówkach
o wiatowych, z przeznaczeniem na zakup ci gnika rolniczego w Zespole Szkól Nr 4
w Bielsku Podlaskim (wniosek Naczelnika Wydziału O wiaty i Kultury Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 07.04.2005r. znak OK.2110-7/05).
2) Dział 801, rozdział 80130 – zwi kszenie planu finansowego Zespołu Szkół Nr 4
w Bielsku Podlaskim o kwot 90.000 zł. z przeznaczeniem na zakup ci gnika rolniczego
niezb dnego do prowadzenia gospodarstwa i szkolenia młodzie y (wniosek Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 05.04.2005r. oraz wniosek Naczelnika
Wydziału O wiaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia
07.04.2005r. znak OK.2110-7/05). W miesi cu grudniu 2004 roku szkoła odprowadziła
na rachunek bud etu powiatu kwot
82.820 zł. uzyskan
ze sprzeda y
wyeksploatowanych maszyn rolniczych.
3) Dział 852, rozdział 85202 – przeniesienie mi dzy §§ kwoty 7.456 zł. w planie
finansowym wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bra sku, w tym:
a) zmniejszenie § 6060 o kwot 7.456 zł. w zwi zku z ostateczn cen zakupu samochodu
w kwocie 49.715 zł. w wyniku przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia
publicznego,
b) zwi kszenie § 6050 o kwot 7.456 zł. z przeznaczeniem wykonanie zabudowy wn ki
pomi dzy budynkami (składu opału i kuchni). Pomieszczenie to zostanie przeznaczone na
składowanie sprzetu i narz dzi wykorzystywanych sezonowo, a mianowicie: od nie arki,
zamiatarki, kosiarek do trawy, ławek parkowych i innych. Dotychczas do tego celu słu ył
gara , w którym obecnie bedzie stał nowy samochód (wniosek Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Bra sku z dnia 05.04.2005r. znak Fk 3012-08/05).

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie
terytorialnego (grupa 030)

z jednostkami samorz du

1) Dział 851, rozdział 85195 – zwi ksza si plan finansowy wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 163.500 zł. z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu sprz tu medycznego tj. echokardiografu z kolorowym
Dopplerem i aparatu rtg rami C z torem wizyjnym oraz zakup dwóch inhalatorów
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
ROZDZIAŁ III
Zmiany w zał czniku Nr 3 do uchwały „Wykaz zada inwestycyjnych i rodków na ich
realizacj w 2005 roku po zmianach” dotycz :
1. Domu Pomocy Społecznej w Bra sku:
1) wprowadza si zadanie pn. „zabudowa wn ki pomi dzy budynkami” – pkt. B. 6. b)
kol. 4, kol. 6 i 8 zwi ksza si o kwot 7.456 zł.,
2) „zakup samochodu dostawczego” – pkt. C. 3. a) kol. 4 kol. 6 i 8 zmniejsza si
o kwot 7.456 zł.
2. Zespołu Szkól Nr 4 w Bielsku Podlaskim:
1) wprowadza si zadanie pn. „zakup ci gnika rolniczego” – pkt. C.4 6. b) kol. 4, kol. 6
i 8 zwi ksza si o kwot 90.000 zł.

Władysław Jagiełło
Przewodnicz cy Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

