Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIV/193/05
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 września 2005 roku

OBJAŚNIENIA
ROZDZIAŁ I
Dochody
I. Dochody własne (grupa 010)
1. Dział 020, rozdział 02001 – zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu
o kwotę 11.895 zł. w związku z końcowym rozliczeniem planowanych wydatków na wypłaty
ekwiwalentów za zalesione grunta.
2. Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dotacji celowych budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 189.727 zł.
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego Dubno-Nurzec
elementem restrukturyzacji obszarów Powiatu Bielskiego” (Droga Nr 1740B w m. Dubno
i Nr 1754B ul. w m. Nurzec) w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z rezerwy
celowej budżetu państwa (10% wartości projektu); wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Bielsku Podlaskim.
3. Dział 700, rozdział 70005
a) zmniejszenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Rolniczych
w Rudce o kwotę 7.000 zł. w związku z koniecznością dokonywania zwrotów nadpłat
za energię cieplną mieszkańcom bloków (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych
w Rudce z dnia 14.09.2005r. znak SR-II-3012/435/05),
b) zwiększenie planu finansowego dochodów Bursy Szkolnej w Bielsku Podlaskim o kwotę
6.220 zł. w związku z wynajmem lokalu użytkowego (wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej
w Bielsku Podlaskim z dnia 13.09.2005r. znak BS.3120-4/2005).
4. Dział 750, rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy dochodów Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 700.000 zł., w tym:
– 600.000 zł. – opłaty komunikacyjne,
– 30.000 zł. – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
– 70.000 zł. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(prowizja od dochodów Skarbu Państwa).
5. Dział 750, rozdział 75095 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 245.000 zł., w tym:
a) 66.827 zł. w związku z bezpośrednim obciążeniem przez wykonawcę (zadanie
inwestycyjne pn. „odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolacja
budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim”) Gminy Wiejskiej
Bielsk Podlaski bez pośrednictwa Powiatu Bielskiego,

b) 178.173 zł. w związku z mniejszymi dochodami z tytułu energii cieplnej z budynków
ogrzewanych przez kotłownię przy ul. Widowskiej. W nowym sezonie grzewczym ciepło
do bloków mieszklanych i sklepów na wniosek PGKiM będzie dostarczane przez MPEC
w Bielsku Podaskim.
6. Dział 801, rozdział 80102 – zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół
Specjalnych w Bielsku Podlaskim o kwotę 400 zł. w związku z planowanymi wyższymi
dochodami z tytułu odsetek bankowych (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Bielsku Podlaskim z dnia 14.09.2005r.)
7. Dział 801, rozdział 80120 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym
dochodów I Liceum Ogólnokształcacego w Bielsku Podlaskim (zwiększenie persaldo
o kwotę 6.400 zł):
a) dokonuje się przeniesienia między §§ kwoty 420 zł. (z § 0750 na § 2390 – wpływy do
budżetu ze środków specjalnych) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów
oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów znak ST2-4834-72/2005,
b) zwiększa się plan w § 0750 o kwotę 6.400 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
(wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcacego w Bielsku Podlaskim z dnia 18.08.2005r.
znak I LO.25/2005 oraz z dnia 12.09.2005r. znak I LO.39/2005).
8. Dział 801, rozdział 80130
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – zwiększenie o kwotę 1.335 zł., w tym:
-1.090 zł. – odsetki bankowe,
– 245 zł. – wynajm pomieszczeń na sklepik.
b) Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim – zmniejszenie planu finansowego dochodów
o kwotę 1.800 zł. w związku z obniżeniem kwoty czynszu oraz mniejszą liczbą
wynajmowanych pomieszczeń,
c) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim:
zmniejsza się plan o kwotę 900 zł. w związku z wypowiedzeniem najmu lokalu mieszkalnego,
zwiększa się plan o łączną kwotę 800 zł., w tym:
– 400 zł. – odsetki bankowe,
– 400 zł. – prowizja od terminowych włat do Urzędu Skarbowego.
d) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim:
zmniejsza się plan o łączną kwotę 1.600 zł., w tym:
– 1.400 zł. – niższe dochody z wynajmu sal lekcyjnych,
– 200 zł. – brak dochodów ze sprzedaży złomu,
zwiększa się plan o łączną kwotę 3.700 zł., w tym:
– 1.000 zł. – odsetki bankowe,
– 2.700 zł. – dzierżawa gruntów,

dokonuje sie przeniesień między §§ (z § 0960 na § 02390 – wpływy do budżetu ze środków
specjalnych) kwoty 1.400 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów oraz
wyjaśnieniami Ministra Finansów znak ST2-4834-72/2005,
(wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 18.08.2005r.).
e) Zespół Szkół Rolniczych w Rudce – przeniesienia między §§ kwoty 7.302 zł.
(z § 0920, § 0970 na § 2390) w planie finansowym dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w
Rudce w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów oraz wyjaśnieniami Ministra
Finansów znak ST2-4834-72/2005) (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce
znak SR-II-3012/418/05 z dnia 22.08.2005r.).
f) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – zmniejszenie planu dotacji celowych
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
o kwotę 180.000 zł. w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w 2005 roku do zadania
inwestycyjnego pn. „modernizacja stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
im.Marszałka J.K.Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”.
g) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – zwiększenie planu dotacji celowych
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku Podlaskim
o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie i utrzymanie
zabytkowego parku pałacowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Rudce” realizowane przez
Zespół Szkół Rolniczych w Rudce.
9. Dział 801, rozdział 80140 – zwiększenie planu finansowego dochodów Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim o kwotę 23.000 zł., w tym:
a) 20.000 zł. – z tytułu opłaty za 2 miesiące za energię cieplną,
b) 2.000 zł. – z tytułu uregulowania należności z 2003 roku za trójnogi,
c) 1.000 zł. – odsetki bankowe.
10. Dział 852, rozdział 85202 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym
dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańsku:
a) zmniejsza się plan o kwotę 4.000 zł., w tym:
– 3.000 zł. – w związku ze zmianą przepisów dotyczących rachunku dochodów
własnych (dochody z tytułu krótkotrwałego wynajmowania pomieszczeń było
poprzednio dochodem powiatu, natomiast po zmianie przepisów są przypisane do rachunku
dochodów własnych),
– 1.000 zł. – niższe wpływy do budżetu ze środków specjalnych,
b) zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców.
11. Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego
Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 540 zł. w związku ze zmianami dotyczącymi
środków specjalnych.
12. Dział 854, rozdział 85406 – zwiększenie planu finansowego dochodów Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim o kwotę 500 zł. w związku
z wyższymi dochodami z tytułu odsetek bankowych (wniosek Dyrektora Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim z dnia 13.09.2005r. PP-P 3012-2/2005).

13. Dział 854, rozdział 85410
a) Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim – zwiększenie planu finansowego dochodów
o kwotę 920 zł. w związku z wyższymi dochodami z tytułu odsetek bankowych (700 zł.) oraz
wpływów z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie (220 zł.) (wniosek Dyrektora Bursy
Szkolnej w Bielsku Podlaskim z dnia 13.09.2005r. znak BS.3120-4/2005),
b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – przeniesienia między §§ kwoty 20.319 zł.
(z § 0830 na § 2390) w planie finansowym dochodów w związku z dostosowaniem
przekazanych kwot z rachunku środka specjalnego do nowej klasyfikacji budżetowej
dochodów oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów znak ST2-4834-72/2005 (wniosek
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 18.08.2005r.),
c) Zespół Szkół Rolniczych w Rudce – przeniesienia między §§ kwoty 34.343 zł.
(z § 0690, § 0830, § 0970 na § 2390) w planie finansowym dochodów w związku
z dostosowaniem przekazanych kwot z rachunku środka specjalnego do nowej klasyfikacji
budżetowej dochodów oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów znak ST2-4834-72/2005
(wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce znak SR-II-3012/418/05 z dnia
22.08.2005r.).
II. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (grupa 020)
1. Dział 754, rozdział 75411 – zwiększenie planu finansowego dotacji celowych
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę 55.000 zł.
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku
Podlaskim na wniosek Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 17.08.2005r. Nr
WF-313/17/2005r. (decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 26.08.2005r. znak FB.II.JD.3011294/05).
III. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego (grupa 030)
1. Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie 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” (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Bielsku Podlaskim).
IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł
(grupa 040)
1. Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę
17.400 zł. w związku z przystąpieniem Powiatu Bielskiego do realizacji programu
Sokrates – COMENIUS, dotyczącego wymiany młodzieży. Wniosek opracowany przez
II LO z BJN w Bielsku Podlaskim został pozytywnie zaakceptowany przez Agencję
Narodową Programu Sokrates. Projekt jest całkowicie finansowany ze środków
zagranicznych. Z analizy zapisów umowy wynika, że w 2005r. Agencja przekaże
Powiatowi Bielskiemu 80% wartości projektu tj. 5.728 EURO. W związku z tym
przyjmuje się w planie dochodów kwotę 17.400 zł., która dokładnie będzie dokładnie
znana w dniu przekazania na rachunek budżetu powiatu według określonego kursu
EURO.
2.

Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę
11.100 zł. w związku z przystąpieniem Powiatu Bielskiego do realizacji programu

Sokrates – COMENIUS, dotyczącego wymiany młodzieży. Wniosek opracowany przez
Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim został pozytywnie zaakceptowany przez Agencję
Narodową Programu Sokrates. Projekt jest całkowicie finansowany ze środków
zagranicznych.
Z analizy zapisów umowy wynika, że w 2005r. Agencja przekaże Powiatowi Bielskiemu
80% wartości projektu tj. 3.660 EURO. W związku z tym przyjmuje się w planie
dochodów kwotę 17.400 zł., która dokładnie będzie dokładnie znana w dniu przekazania
na rachunek budżetu powiatu według określonego kursu EURO.
3. Dział 803, rozdzial 80309 – zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu
o kwotę 15.202 z przeznaczeniem na realizację projektu „Fundusz Stypendialny dla
studentów z obszarów zmarginalizowanych – II edycja” (udział Budżetu Państwa – 3.802
zł., udział Unii Europejskiej – 11.400 zł.)
4. Dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu
o kwotę 171.545 zł., w tym:
a) 6.110 zł. z przeznaczeniem na realizację I edycji projektu „Fundusz Stypendialny dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” (udział Budżetu Państwa – 1.952
zł., udział Unii Europejskiej – 4.158 zł.),
b) 165.435 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Fundusz Stypendialny dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich – II edycja” (udział Budżetu Państwa –
52.857 zł., udział Unii Europejskiej – 112.578 zł.)

ROZDZIAŁ II
Wydatki
I. Wydatki na zadania własne (grupa 010)
1. Dział 020, rozdział 02001 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 11.895 zł. w związku z końcowym
rozliczeniem planowanych wydatków na wypłaty ekwiwalentów za grunta zalesione.
2. Dział 020, rozdział 02002 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 2.973 zł. w związku z końcowym
rozliczeniem zawartych porozumień z nadleśnictwami.
3. Dział 600, rozdział 60014 – wydatki w tym rozdziale dokonywane są w planach dwóch
jednostek budzetowych: w Starostwie Powiatowym (inwestycyjne zadania drogowe
realizowane przy współudziale środków zagranicznych) oraz w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Bielsku Podlaskim (pozostałe zadania bieżące i majątkowe związane
z modernizacją, budową i utrzymaniem dróg powiatowych). W związku z tym, że niektóre
zadania w 2005r. nie uzyskają dofiansowania ze środków zagranicznych pierwotnie ujete
w planie finansowym Starostwa Powiatowego
wydatki przenosi się do planu
finansowego PZD lub planuje się je do realizacji w latach następnych, co znajduje swoje
odzwierciedlenie w zał. Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na
lata 2005-2007, po zmianach”.
Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim:
a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 203.725 zł. w zakresie następujących inwestycji
drogowych:

– Droga Nr 1592B Wyszki-Mierzwin-Olędzkie – zmniejsza się o kwotę 171.692 zł., (zadanie
planowane do realizacji w 2006r. – zał. Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne na lata 2005-2007, po zmianach”); złożono wniosek o dofinansowanie
w ramach programu INTERREG,
– Droga Nr 1599B Brańsk – Załuskie Kościelne – Załuskie Koronne – zmniejsza
się o kwotę 144.300 zł. (zadanie planowane do realizacji w 2006 i 2007r. – zał. Nr 4 „Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007, po zmianach”),
– Droga Nr 1680B Spiczki – Orla – zmniejsza się o kwotę 112.753 zł., (zadanie planowane
do realizacji w 2006r. – zał. Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na
lata 2005-2007, po zmianach”),
– Droga Nr 1684B i 1683B Dubiażyn-Kozły-Lewki-do drogi krajowej Nr 66 – zmniejsza
się o kwotę 144.300 zł., (przeniesienie zadania do planu finansowego wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim przy jednoczesnym zmniejszeniu planu tej
inwestycji o kwotę 24.300 zł.); po zmianach planowane na 2005r. wydatki na to zadanie
wyniosą 120.000 zł. Pozostały zakres do realizacji w latach 2006-2007 przy udziale środków
pomocowych UE.
– Droga we wsi Plutycze + dokumentacja techniczna – zmniejsza się plan finansowy
wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 105.000 zł. (środki własne powiatu)
w związku z przeniesieniem planu wydatków tego zadania do realizacji w ramach planu
finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim. Jednocześnie
zwiększa się udział środków własnych powiatu w tym zadaniu o kwotę 150.000 zł.;
W 2005r. planowane jest pozyskanie dodatkowych środków w postaci dotacji celowej
z bużetu Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski 250.000 zł. Kwotę tę jako wczęśniej nie ujętą
w budżecie, ujmuje się w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2005r. (w planie
finansowym PZD w Bielsku Podlaskim – grupa 030 Wydatki na zadania realizowane
w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego).
Reasumując plan wydatków po zmianach na to zadanie w 2005r. wyniesie 505.000 zł.,
a źródłem jego finansowania będą środki własne powiatu w kwocie 255.000 zł, oraz dotacja
celowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaskim – 250.000 zł.
b) zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 1.897.278 zł.
w związku z wprowadzeniem
do planu wydatków budżetowych nowego zadania
inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1740B i Nr 1754B ul. w m. Dubno i ulica w m. Nurzec”.
Powiat Bielski w 2005r. uzyskał dofinansowanie w ramach ZPORR(uchwała Nr 147/1914/05
Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie wyboru projektów
zgłoszonych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, Priorytetu III Rozwój lokalny, Działania 3.2. Obszary podlegajace
restrukturyzacji) na złożony projekt pn. „Przebudowa ciągu drogowego Dubno-Nurzec
elementem restrukturyzacji obszarów Powiatu Bielskiego”:
Zadanie to w 2005r. będzie finansowane ze śodków własnych Powiatu Bielskiego (pożyczka
na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.422.958 zł.), dotacji
celowej z budżetu państwa (10% wartości projektu) – 189.727 zł. oraz środkami powiatu
(kredytem komercyjnym) w kwocie 284.593 zł.
W 2006 r. Powiat Bielski uzyska refundację poniesionych w 2005r. wydatków na w/w
z dwóch źródeł tj.: dotację z Gminy Boćki w kwocie 284.593 zł, oraz z Unii Europejskiej
w ramach ZPORR – 1.422.958 zł.

W załaczniku nr 3 („Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku
po zmianach”) zostały umieszczone faktyczne źródła finansowania tego zadania bez
uwzględnienia roku, w którym rzeczywiście wpłyną finansowe środki zewnetrzne na
rachunek budżetu Powiatu Bielskiego, a mianowicie:
– 189.727 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa (10% wartości projektu) – 189.727 zł.
– 284.593 zł. – udział własny powiatu w realizacji zadania,
– 1.422.958 zł. – dofinansowanie Unii Europejskiej w raelizacji zadania.
Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.
Plan finansowy wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim
a) zwiększa się plan o kwotę 393.452 zł. z przeznaczeniem na: wydatki osobowe – 18.452 zł.
oraz wydatki inwestycyjne – 375.000 zł., w tym:
– Droga Nr 1587B ulica w m. Plutycze-przebudowa + dokumentacja techniczna
– 255.000 zł.– zwiększa się plan finansowy wydatków PZD w Bielsku Podlaskim o kwotę
105.000 zł. (srodki własne powiatu) w związku z przeniesieniem planu wydatków tego
zadania z planu finansowego Starostwa Powiatowego. Zadanie to w 2005r. nie uzyskało
dofinansowania ze środków zagranicznych. Jednocześnie zwiększa się udział środków
własnych powiatu w tym zadaniu o kwotę 150.000 zł.;
W 2005r. planowane jest pozyskanie dodatkowych środków w postaci dotacji celowej
z budżetu Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaskiej 250.000 zł. Kwotę tę jako wczęśniej nie
ujętą w budżecie, ujmuje się w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2005r.
(w planie finansowym PZD w Bielsku Podlaskim– grupa 030 (Dotacje na zadania
z zakresu adminstracji rządowej i inne zlecone ustawami)).
Reasumując plan wydatków po zmianach na to zadanie w 2005r. wyniesie 255.000 zł.,
a źródłem jego finansowania będą środki własne powiatu w kwocie 255.000 zł, oraz
dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaskim – 250.000 zł.
b) Droga Nr 1684B i droga Nr 1683B Dubiażyn – Kozły – Lewki – do drogi kr.Nr 66, –
zwiększa się plan finansowy wydatków PZD w Bielsku Podlaskim o kwotę 120.000 zł.
w związku z przeniesieniem planu wydatków tego zadania z planu finansowego Starostwa
Powiatowego. Pierwotnie zabezpieczone na te zadanie środki wynosiły 144.300 zł. Ponieważ
nie uzyskało ono dofinansowania ze środków zagranicznych, wydatkowane zostaną w 2005r.
środki własne w kwocie 120.000 zł. tj. w kwocie niższej o 24.300 zł.;
4.

Dział 700, rozdział 70005 – przeniesienia między §§ (z § 4300 na § 4210) kwoty 4.000
zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu fiansowego wydatków Zespołu Szkół
Rolniczych w Rudce w § 4210 o kwotę 6.400 zł. w związku z brakiem środków na zakup
oleju opałowego (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia
14.09.2005r. znak SR-II-3012/435/05).

5.

Dział 750, rozdział 75020 – przeniesienia między §§ w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 8.000 zł. (z § 4270 kwoty 6.000 zł na § 6060 –
celem zabezpieczenia środków na zakup notebooka oraz kwoty 2.000 zł – na § 4210).
Ponadto zwiększa się plan finansowy w § 4210 o kwotę 122.900 zł. Zwiększenia
w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) mają na celu zabezpieczenie środków na:
zakup wyposażenia biurowego – 7.200 zł., zakup druków do komunikacji – 118.000 zł.

Źródłem sfinansowania planowanych zwiększonych wydatków są wyższe dochody
z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
6.

Dział 750, rozdział 75095 – przeniesienia między §§ w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 4.500 zł. (zmniejszenie § 4480 o 4.000 zł
i § 4430 o 500 zł oraz zwiększenie § 4.300 kwoty łącznej 4.500 zł. z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów związanych z drukiem wydawnictwa „Monitor Powiatowy”
Ponadto zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o kwotę 111.827 zł., z tego:
a) 66.827 zł. – zmniejszenie planu wydatków w związku z bezpośrednim obciążeniem
przez wykonawcę (zadania inwestycyjnego pn. „odnowienie schodów wejściowych
zewnętrznych oraz termoizolacja budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy
w Bielsku Podlaskim”) Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski bez pośrednictwa Powiatu
Bielskiego,
b) 45.000 zł. – zmniejszenie planu inwestycji pn. „Remont budynku przy ul. 3 Maja 17
w Bielsku Podlaskim” w związku z planowaną kompleksową termoizolacją budynków
powiatowych w 2006 roku i zamiarem pozyskania środków zewnętrznych,

7.

Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 797.120 zł. (rezerwa celowa na wydatki
w oświacie), w tym:

a) zabezpieczenie udziału własnego składanego projektu „Wsparcie na modernizację
oferty edukacyjnej” – 66.845 zł. Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim przystapił do
konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na udzielenie
wsparcia w ramach w/w projektu z zamiarem wyposażenia pracowni obrabiarek sterowanych
numerycznie. Wartość projektu 143.537 zł., w tym udział powiatu 66.845 zł. (wniosek
Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
z dnia 12.09.2005r., znak OK.2110-15/05).
b) na uzupełnienie planowanych wydatków osobowych w oświacie w oparciu
o uaktualnione arkusze organizacyjne związane z dokonanym naborem uczniów na rok
szkolny 2005/2006 – 730.275 zł.
W dziale 801 i 854 przedstawia się zmiany w planie wydatków budżetowych w oświacie
związane między innymi z uzupełniem planowanych wydatków osobowych w oświacie
w oparciu o uaktualnione arkusze organizacyjne i znany nabór uczniów na rok szkolny
2005/2006.
8.

Dział 801, rozdział 80102 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Specjalnych w Bielsku Podlaskim o kwotę 52.480 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 39.300 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 8.950 zł.,
c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 230 zł.,
d) opłacenie faktury za remont budynku szkoły – 4.000 zł.
(wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim z dnia
14.09.2005r.).

9.

Dział 801, rozdział 80111 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Specjalnych w Bielsku Podlaskim o kwotę 61.240 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 50.500 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 10.700 zł.,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 zł.,
(wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim z dnia
14.09.2005r.).
10. Dział 801, rozdział 80113 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Specjalnych w Bielsku Podlaskim o kowtę 230 zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe
(wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych w Bielsku Podlaskim z dnia
14.09.2005r.).
11. Dział 801, rozdział 80120 – zmniejszenie planu dotacji z budżetu powiatu
z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych o charakterze publiczym o łączną kwotę
7.000 zł. w związku z mniejszym naborem uczniów na rok szkolny 2005/2006, w tym:
I Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu w Bielsku Podlaskim – 5.000 zł.,
Prywatnemu Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Boćkach – 2.000 zł.
12. Dział 801, roział 80120 – zwiększenie planu finansowego wydatków I Liceum
Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o kwotę 51.535 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 31.800 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 13.335 zł.,
c) zakup stolików i krzeseł uczniowskich do trzech klas – zalecenie SANEPID
(źródłem sfinansowania są dochody wypracowane przez szkołę przyjęte w planie
dochodów budżetowych) – 6.400 zł.
(wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcacego w Bielsku Podlaskim z dnia
12.09.2005r. znak I LO.39/2005).
13. Dział 801, roział 80120 – przeniesienia między §§ kwoty 3.199 zł. przy jednoczesnym
zwiększeniu planu finansowego wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku
Podlaskim o kwotę 141.701 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 104.800 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 22.700 zł.,
c) realizację programu Sokrates – COMENIUS dotyczący wymiany młodzieży w II LO
z BJN w Bielsku Podlaskim – 17.400 zł.
14. Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 1 w Bielsku Podlaskim o kwotę 14.230 zł. w związku z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 9.550 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 4.680 zł.
15. Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 3 w Bielsku Podlaskim o kwotę 38.700 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 23.200 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 15.500 zł.
16. Dział 801, rozdział 80130 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 20.000 zł. w związku z mniejszym naborem
uczniów na rok szkolny 2005/2006 w Policealnym Studium Ekonomiki i Informatyki dla
Dorosłych w Bielsku Podlaskim.
17. Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 1 w Bielsku Podlaskim o kwotę 70.745 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 50.679 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 13.766 zł.
c) remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno socjalnego – 6.300 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan jednostki o kwotę 601.354 zł. dotyczący zadania
inwestycyjnego pn. „modernizacja stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych
Nr 1 im.Marszałka J.K.Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” w związku z nieuzyskaniem
dofinansowania.
18. Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 2 w Bielsku Podlaskim o kwotę 95.200 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 79.750 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 15.450 zł.
19. Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 3 w Bielsku Podlaskim o kwotę 115.200 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 57.200 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 58.000 zł.
20. Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwotę 279.565 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 196.494 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 40.459 zł.,
c) zakup oleju opałowego – 41.756 zł.,
d) zakup energii – 856 zł.
21. Dział 801, rozdział 80130 – przeniesienia miedzy §§ kwoty 6.500 zł. przy jednoczesnym
zwiększeniu planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwotę
67.000 zł. z przeznaczeniem na:
a) pochodne od wynagrodzeń – 29.100 zł.,
b) zakup oleju opałowego – 30.700 zł.
c) „Urządzenie i utrzymanie zabytkowego parku pałacowego przy Zespole Szkół Rolniczych
w Rudce” – 10.000 zł. – środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środkowiska i
Gospodarki Wodnej w Bielsku Podlaskim (zakończenie wykonania alejek od strony
ogrodowej pałacu – zakup geowłókniny do wyłożenia alejek pod warstwę żwiru,
dokupienie okrawężnikowania i żwiru płukanego w asortymencie od 8 do 10 mm).
(wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 14.09.2005r. znak SR-II3012/435/05).
22. Dział 801, rozdział 80134 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Specjalnych w Bielsku Podlaskim o kwotę 38.560 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 31.700 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 6.860 zł.
23. Dział 801, rozdział 80140 – zwiększenie planu finansowego wydatków Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim o kwotę 52.566 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 35.044 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 11.522 zł.
(wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim z dnia
13.09.2005r. znak CKP-3012-16/2005).
24. Dział 801, rozdział 80146 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Rolniczych w Rudce o kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe
pracowików szkoły.
25. Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie planu finansowego wydatków Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim o kwotę 648 zł. w związku z ponownym
przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Wniosek Dyrektora

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim z dnia 13.09.2005r. znak CKP3012-16/2005).
26. Dział 852, rozdział 85201 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 15.000 zł. w związku
ze zmianą przepisów prawnych, które m.in. wyłączyły możliwość łączenia świadczeń na
kontynuowanie nauki z przyznawaniem pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
(wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
z dnia 14.09.2005r. znak PCPR.3012/17/05).
27. Dział 852, rozdział 85201 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Rodzinnego
Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim o kwotę 13.000 zł. w związku z mniejszą niż
pierwotnie planowano liczbą dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka
(wniosek Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim z dnia
14.09.2005r. znak RDD nr1. 3012/12/05).
28. Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy
Społecznej w Brańsku o kwotę 36.000 zł. z przeznaczeniem na:
a) zakup opału i środków czystości – 20.000 zł.,
b) pokrycie kosztów wyżywienia mieszkańców – 10.000 zł.,
c) opłacenie zakupu energii i wody – 6.000 zł.
(wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku z dnia 12.09.2005r. znak
Fk. 3012-10/05).
29. Dział 854, rozdział 85406 – przeniesienia między §§ kwoty 508 zł. przy jednoczesnym
zwiększeniu planu finansowego wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Bielsku Podlaskim o kwotę 32.376 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 25.730 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 7.110 zł.,
c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 zł.
(wniosek Dyrektora Psychologiczno Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim z dnia
13.09.2005r. PP-P 3012-2/2005).
30. Dział 854, rozdział 85410 – przeniesienia między §§ kwoty 1.750 zł. przy jednoczesnym
zwiększeniu planu finansowego wydatków Bursy Szkolnej w Bielsku Podlaskim o kwotę
60.274 zł z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 47.950 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 11.460 zł.,
c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 864 zł.
(wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Bielsku Podlaskim z dnia 13.09.2005r. znak
BS.3120-4/2005).
31. Dział 854, rozdział 85410 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwotę 30.294 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 25.073 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 5.221 zł.,
(wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 13.09.2005r).
32. Dział 854, rozdział 85410 – przeniesienia między §§ kwoty 4.200 zł. przy jednoczesnym
zwiększeniu planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwotę
19.600 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe – 2.900 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń – 2.200 zł.,

c) zakup oleju opałowego – 17.900 zł.
(wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 14.09.2005r. znak SR-II3012/435/05).
33. Dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie planu finansowego wydatków dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej realizacji projektu „Fundusz Stypendialny dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” o kwotę 6.110 zł., w tym: 1.952 zł. –
udział Budżetu Państwa, 4.158 zł. – udział Unii Europejskiej.
Niżej przedstawia się plan po zmianach w szczegółowości do §, rodzaju wydatków
oraz jednostek budżetowych biorących udział w projekcie.
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II. 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 55.000 zł.
stanowiącą dotację celową Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na: zakup
samochodu operacyjnego – 30.000 zł., zakup samochodu terenowego Nissan Pickup –
25.000 zł. (decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 26.08.2005r. znak FB.II.JD.3011294/05, wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku Podlaskim z dnia 05.09.2005 znak PF.313-19/05).
III. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego (grupa 030)
1. Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego
Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 250.000 zł. stanowiącą dotację celową Gminy
Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Droga Nr 1587B
ulica w m. Plutycze-przebudowa + dokumentacja techniczna” – Gmina Wiejska Bielsk
Podlaski (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim).

ROZDZIAŁ III
Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich
realizację w 2005 roku po zmianach” dotyczą planu finansowego wydatków:
1) Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim:
a) w pkt. A. 1. wykreśla się plan finansowy wydatków na zadania inwestycyjne w 2005r.:
– „Droga Nr 1592B Wyszki-Mierzwin-Olędzkie”
– „Droga Nr 1684B i 1683B Dubiażyn-Kozły-Lewki-do drogi krajowej Nr 66”
– „Droga Nr 1599B Brańsk-Załuskie Kościelne-Załuskie Koronne”
– „Droga Nr 1585B Bańki-Nałogi”
– „Droga Nr 1608B od drogi krajowej Nr 19 Knorozy-Zubowo”
b) w pkt. B. 1. wykreśla się plan finansowy wydatków na zadania inwestycyjne w 2005r.:
– „Droga Nr 1573B od drogi pow. 1572B do drogi pow. Nr 1570B (ul. we wsi Markowo)”
– „Droga Nr 1695B Popławy-Oleksin”
– „Droga we wsi Plutycze + dokumentacja techniczna” (przeniesienie zadania
inwestycyjnego do Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim)
c) w pkt. B.1 łączy się plan finansowy wydatków zadań inwestycyjnych w 2005r.:
– „Droga Nr 1740B ul. w m. Dubno” i „Droga Nr 1740B i Nr 1754B ul. w m. Nurzec”
otrzymuje brzmienie „Droga Nr 1740B i Nr 1754B ul. w m. Dubno i ulica w m. Nurzec”,
d) w pkt. B. 4 a) zmniejsza się plan finansowy wydatków zadania inwestycyjnego pn.
„odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolacja budynku Starostwa
Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim” – kol. 4, 6 i 11 o kwotę 66.827 zł.,
e) w pkt. B. 4 c) wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku przy ul. 3 Maja
17 w Bielsku Podlaskim”,
f) w pkt. B. 8 zmniejsza się plan finansowy wydatków zadania inwestycyjnego pn. „projekt
modernizacji I Liceum Ogólnokształcacego z budową hali sportowej” w kol. 4, 6 i 8 o kwotę
8.540 zł. (przeniesienie kwoty 8.540 zł do planu finansowego wydatków I Liceum
Ogólnokształcacego w Bielsku Podlaskim – pkt. B. 11),
g) w pkt. B. 11 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „"Wsparcie na modernizację
oferty edukacyjnej" – Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim” – w kol. 4 – 143.537 zł., kol.
6 i 8 – 66.845 zł.,

h) w pkt. C. 2. c) zwiększa się plan finansowy wydatków zadania inwestycyjnego
pn. „zakup kserokopiarki” – w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 300 zł.,
i) w pkt. C. 2. d) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „zakup notebooka” – w kol. 4, 6
i 8 zwiększa się kwotę 5.700 zł.
2) Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim:
a) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
– „Droga Nr 1684B, dr. Nr 1679B i droga Nr 1683B Dubiażyn – Kozły – Lewki – do drogi
kr.Nr 66, odcinek Lewki – do drogi kr.Nr 66”,
– „Droga Nr 1587B ulica w m. Plutycze-przebudowa + dokumentacja techniczna”
(przeniesienie zadania inwestycyjnego z planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego),
3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim:
– w pkt. C. 6 a) zwiększa się plan finansowy wydatków zadania inwestycyjnego pn.
„zakup samochodu operacyjnego i sprzętu ratowniczego w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim” – w kol. 4, 6 i 7 o kwotę 30.000 zł.,
– w pkt. C.6 B0 wpisuje sie zadanie inwestycyjne pn. „zakup samochodu terenowego
Nissan Pickup” – kol. 4, 6 i 7 – 25.000 zł.
4) Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – zmniejsza się plan finansowy wydatków
zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja stadionu szkolnego przy Zespole Szkół
Zawodowych Nr 1 im.Marszałka J.K.Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” w kol. 6 i 8 o kwotę
601.354 zł.,
5) Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce – zwiększa się plan finansowy wydatków zadania
inwestycyjnego pn. „Urządzenie i utrzymanie zabytkowego parku pałacowego przy Zespole
Szkół Rolniczych w Rudce” – w kol. 4, 6 i 9 o kwotę 10.000 zł.

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

