Zał cznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/179/05
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2005 roku
OBJA NIENIA
ROZDZIAŁ I
Dochody
1. Dochody własne (grupa 010)
1) Dział 801, rozdział 80130 – przeniesienie mi dzy §§ kwoty 1.000 zł. oraz zwi kszenie
planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwot 5.793 zł.
w zwi zku ze zmianami przepisów dotycz cych rodków specjalnych (wniosek
Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce znak SR-II-3012/257/05
z dnia 06.05.2005r.).
2) Dział 854, rozdział 85410 – zwi kszenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół
Rolniczych w Rudce o kwot 2.288 zł. w zwi zku ze zmianami przepisów dotycz cych
rodków specjalnych (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce znak SRII-3012/257/05 z dnia 06.05.2005r.).
ROZDZIAŁ II
Wydatki
1. Wydatki na zadania własne (grupa 010)
1) Dział 600, rozdział 60014 – zwi kszenie planu finansowego wydatków Powiatowego
Zarz du Dróg w Bielsku Podlaskim o kwot 54.921 zł. z przeznaczeniem na zakup
rodków trwałych słu cych do bie cego utrzymania i remontów dróg tj. zakup
samochodu ci arowego – wywrotki z HDS-em, r barki do gał zi z własnym silnikiem
i z dwoma wałkami pobieraj cymi, pługa od nie nego sko nego do samochodu
ci arowego z pełn hydraulik i płyt czołow do samochodu, płyty wibracyjnej 120 kg
(zag szczarki) u ywanej, ładowacza czołowego o ud wigu min. 1500-2000 kg do
ci gnika, przyczepy samowyładowczej ci gnikowej o ład. min. 4,5 t. Jednocze nie
dokonuje si zmiany dotychczasowego zadania inwestycyjnego pn. „ cinarka do
poboczy” na zadanie pn. „zakup rodków trwałych słu cych do bie cego utrzymania
i remontów dróg” o ł cznej warto ci 262.000 zł. (wniosek Dyrektora Powiatowego
Zarz du Dróg w Bielsku Podlaskim znak P.Z.D.2310-2/05 z dnia 29.04.2005r.).
2) Dział 757, rozdział 75704 – zmniejsza si plan finansowy wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 78.921 zł. – por czenie kredytu bankowego
dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.
3) Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 22.554 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:
a) zakup nowego komputera do ksi gowo ci w I Liceum Ogólnokształc cym w Bielsku
Podlaskim – 4.000 zł.,
b) zapewnienie wkładu własnego powiatu na zadanie „Modernizacja i wyposa enie sal do
praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim”
realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
ZPORR działanie 3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna – 15.000 zł.,

c) dotacj za okres od stycznia do sierpnia 2005 roku dla Miasta Bielsk Podlaski, z tytułu
nauczania przez nauczycieli szkół ginazjalnych (miejskich) religii w szkołach
powiatowych – 3.554 zł.
4) Dział 801, rozdział 80102 – zwi kszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 15.000 zł. stanowi cego udział własny
powiatu z przeznaczeniem na na zadanie „Modernizacja i wyposa enie sal do praktycznej
nauki zawodu w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim” realizowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR działanie
3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna.
5) Dział 801, rozdział 80120 – zwi kszenie planu finansowego wydatków I Liceum
Ogólnokształc cego w Bielsku Podlaskim o kwot 4.000 zł., z przeznaczeniem na zakup
nowego komputera do ksi gowo ci (wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształc cego
w Bielsku Podlaskim znak I LO.16/2005 z dnia 18.04.2005r. oraz wniosek Naczelnika
Wydziały O wiaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak
OK.2110-9/05 z dnia 25.04.2005r.).
6) Dział 801, rozdział 80130 – zwi kszenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Rolniczych w Rudce o kwot 5.793 zł. z przeznaczeniem na wydatki, które w ubiegłych
latach stanowiły wydatek rodka specjalnego (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Rolniczych w Rudce znak SR-II-3012/257/05 z dnia 06.05.2005r.).
7) Dział 854, rozdział 85410 – zwi kszenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Rolniczych w Rudce o kwot 2.288 zł. z przeznaczeniem na wydatki, które w ubiegłych
latach stanowiły wydatek rodka specjalnego (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Rolniczych w Rudce znak SR-II-3012/257/05 z dnia 06.05.2005r.).
2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rz dowej oraz inne zlecone ustawami
realizowane przez powiat (grupa 020)
1) Dział 754, rozdział 75411 – zwi kszenie planu finansowego Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Bielsku Podlaskim o kwot 24.000 zł. z przeznaczeniem
na dokumentacj projektowo – budowlan rozbudowy Komendy polegaj cej na
rozbudowie stra nicy o drug kondygnacj przeznaczon na potrzeby Powiatowego
Centrum Ratowniczego (wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y
Po arnej w Bielsku Podlaskim z dnia 30.03.2005r.).
3. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie
terytorialnego (grupa 030)

z jednostkami samorz du

1) Dział 801, rozdział 80110 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 1.746 zł. (dotacja celowa na opłacenie
kosztów nauczania religii) w zwi zku z dostosowaniem klasyfikacji rozdziału
wyst puj cego w bud ecie powiatu do zastosowanej klasyfikacji w bud ecie Miasta
Bielsk Podlaski.
2) Dział 801, rozdział 80195 – zwi kszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 5.300 zł., dotycz c dotacji za okres od
stycznia do sierpnia 2005 roku dla Miasta Bielsk Podlaski, z tytułu nauczania przez
nauczycieli szkół ginazjalnych (miejskich) religii w szkołach powiatowych tj.:
a) w II Liceum Ogólnokształc cytm w Bielsku Podlaskim religii Ko cioła Adwentystów
Dnia Siódmego o kwot 400 zł.,
b) w I Liceum Ogólnokształc cym w Bielsku Podlaskim religii prawosławnej o kwot
3.600 zł.,
c) w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim religii katolickiej w kwot 1.300 zł.

Faktyczne zwi kszenie wydatków bud etu Powiatu Bielskiego na w/w cel wynosi 3.554
zł. poniewa kwota 1.746 zł. wynika z przeniesienia mi dzy rodziałami (z rozdziału
80110 (pkt. 3. 1)) do rozdziału 80195). Pierwotnie zaplanowana kwota była ustalona
symulacyjnie na I kwartał br., poniewa brak było informacji o faktycznym wykonaniu
wydatków w 2004 roku.
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. Powiatowego Zarz du Dróg w Bielsku Podlaskim - 1) w pkt. C. 1. a) dokonuje si
zmiany dotychczasowego zadania inwestycyjnego pn. „ cinarka do poboczy” na zadanie pn.
„zakup rodków trwałych słu cych do bie cego utrzymania i remontów dróg” – kol. 4, kol.
6 i 8 zwi ksza si o kwot 54.921 zł.,
2. I Liceum Ogólnokształc cego w Bielsku Podlaskim – wprowadza si zadanie w pkt. C.
5. pn. „zakup nowego komputera do ksi gowo ci” – kol. 4, kol. 6 i 8 zwi ksza si o kwot
4.000 zł.,
3. Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Bielsku Podlaskim – wprowadza
si zadanie w pkt. B. 7. pn. „dokumentacja projektowo – budowlana rozbudowy Komendy
PPSP” – kol. 4, kol. 6 i 8 zwi ksza si o kwot 24.000 zł.

Władysław Jagiełło
Przewodnicz cy Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

