Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/188/05
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 sierpnia 2005 roku

OBJAŚNIENIA
ROZDZIAŁ I
Dochody
1. Dochody własne (grupa 010)
1) Dział 600, rozdział 60014 – na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2005
roku Nr IP-6/11ZP/4135/333/7499/2005 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2005 rok
Wojewoda Podlaski przyznał Powiatowi Bielskiemu dotację celową na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2005 rok w dz. 600 –Transport i łączność, rozdz.
60014, § 6439 w kwocie 143.540 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz.11),
przeznaczone są na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary
wiejskie, Projekt: Z/2.20/III/3.1/33/04 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku
Olszewo Boćki”.
W związku z tym, iż pierwotnie Rada Powiatu przyjęła zarówno w planie dochodów jak
i wydatków budżetowych kwotę wyższą tj. 143.991 zł, dotychczasowy plan dochodów
i wydatków zmniejsza się o kwotę 451 zł.
2) Dział 710, rozdział 71015 – zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu
o kwotę 300 zł z tytułu odsetek bankowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Bielsku Podlaskim (pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Bielsku podlaskim z dnia 04.08.2005 znak Fn INB 3012-14/05).
3) Dział 750, rozdział 75095 – przeniesienie z grupy 030 (Dotacje na zadania realizowane
w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego) planu dotacji Gminy Wiejskiej
Bielsk Podlaski w kwocie 66.827 zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „odnowienie
schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolacja budynku Starostwa Powiatowego
i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim” w związku z końcowym rozliczeniem z Gminą na
podstawie faktur.
4) Dział 758, rozdział 75802 – zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu
o kwotę 200.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi Mień-Rudka-Olendy-Szmurły-Solniki-Boćki”
(pismo Ministra Finansów z dnia 17.06.2005r. znak ST4-4822/204/2005).
2. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego (grupa 030)
1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu
o kwotę 300.000 zł z Urzędu Gminy Wyszki z przeznaczeniem na inwestycję drogową pn.
„Droga Nr 1576B i 1581B we wsi Filipy” (pismo Powiatowego Zarządu Dróg
w Bielsku Podlaskim z dnia 03.08.2005r. znak PZD.Fn.3012/12/05).
2) Dział 750, rozdział 75095 – przeniesienie do grupy 010 (Dochody własne) planu dotacji
Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaskim w kwocie 66.827 zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne
pn. „odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolacja budynku Starostwa
Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim” w związku z końcowym rozliczeniem
z Gminą na podstawie faktur.

3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych
źródeł (grupa 040)
1) Dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu
o kwotę 6.200 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Fundusz Stypendialny dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” w związku z aktualizacją wniosku (udział
Budżetu Państwa – 1.976 zł, udział Unii Europejskiej – 4.224 zł).

ROZDZIAŁ II
Wydatki
1. Wydatki na zadania własne (grupa 010)
1) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 626.436 zł, w tym:
a) droga Nr 1691B odcinek Olszewo-Boćki o kwotę 451 zł (§ 6059) w związku
z przyznaniem mniejszej dotacji pochodzącej z rezerwy budżetu państwa,
b) droga Nr 1697B Mień-Rudka Boćki o kwotę 625.985 zł (§ 6059) – w związku
z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach ZPORR,
(pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 03.08.2005r. znak
PZD.Fn.3012/12/05).
2) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego
Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 825.985 zł, w tym:
a) zwiększenie o kwotę:
- 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup prefabrykatów na chodniki (§ 4210); źródłem
finansowania są środki własne powiatu w kwocie 35.000 zł (pierwotnie przeznaczone
na drogę Nr 1697B Mień-Rudka Boćki), a które zostały wycofane w związku
z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach ZPORR,
- 75.000 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Piłsudskiego w Brańsku od skrzyżowania z
ulicą wojewódzką do skrzyżowania z ulicą Boćkowską (§ 4270); źródłem finansowania
są:
•

środki własne powiatu w kwocie 46.065 zł (pierwotnie przeznaczone na drogę
Nr 1697B Mień-Rudka Boćki), a które zostały wycofane w związku
z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach ZPORR, oraz

•

środki własne powiatu w kwocie 28.935 zł; o tę kwotę zmniejszono wartość
zadania pn. ,,przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brańsku” w związku
z wykonaniem zadania i wystarczającym zabezpieczeniem finansowym.

- 449.411 zł z przeznaczeniem na drogę Nr 1576B i 1581B we wsi Filipy (§ 6050);
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 749.411 zł. Źródłem finansowania są:
•

•

środki własne powiatu w kwocie 449.411 zł (pierwotnie przeznaczone na drogę
Nr 1697B Mień-Rudka Boćki), a które zostały wycofane w związku
z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach ZPORR,

dotacja Gminy Wyszki w kwocie 300.000 zł. Informacja na ten temat została
zawarta w w grupie 030 ( Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego) niniejszych Objaśnień.,
- 295.509 zł z przeznaczeniem na drogę Nr 1697B Mień-Rudka Boćki odcinek
Widźgowo-Klichy. Źródłem finansowania są środki w wysokości:

•

200.000 zł pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej (§ 6050),

•

95.509 zł pochodzące z
przesunięcia środków z zadania pierwotnie
przeznaczonego na drogę Nr 1697B Mień-Rudka Boćki (znajdującego się
poprzednio w planie finansowym Starostwa Powiatowego) w związku
z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach programu ZPORR,
b) zmniejszenie o kwotę 28.935 zł (§ 6050) zadania inwestycyjnego pn. „ul. Jana Pawła II
w Brańsku od drogi powiatowej ulicy Binduga do drogi wojewódzkiej 681” w związku
z wykonaniem zadania i wystarczajacym zabezpieczeniem finansowym,
(pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 03.08.2005r. znak
PZD.Fn.3012/12/05).
3) Dział 750, rozdział 75095 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 420.948 zł, w tym:
a) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego o dotychczasowym brzmieniu „dokumentacja
techniczna na projekt modernizacji bloku operacyjnego w budynkach SP ZOZ stanowiących
własność Powiatu oraz udział własny w termomodernizacji budynków szpitalnych
finansowanych ze ZPORR” na zadanie pn. „udział własny Powiatu w termomodernizacji
budynków szpitalnych finansowanych ze ZPORR oraz finansowanie zabudowy tarasu i robót
dodatkowych związanych z termomodernizacją budynków SPZOZ” przy jednoczesnym
zwiększeniu planu w/w zadania o kwotę 350.000 zł,
b) zwiększenie planu o kwotę 70.948 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.
„odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolacja budynku i Urzędu
Gminy w Bielsku Podlaskim” w związku z końcowym rozliczeniem z Gminą na podstawie
faktur., w tym:
- 66.827 zł – przeniesienie planu wydatków z grupy 030 (Wydatki na zadania realizowane
w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego),
- 4.121 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z robotami dodatkowymi.
4) Dział 757, rozdział 75704 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 356.371 zł, z tego:
a) kwotę 2.250 zł przeznacza się na częściowe opłacenie audytu projektu „Daj sobie nową
szansę” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (koszt
audytu wyniesie 8.000 zł),
b) kwotę 4.121 zł przeznacza się na roboty dodatkowe przy zadaniu inwestycyjnym „odnowienie
schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolacja budynku Starostwa Powiatowego i
Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim”,
c) kwotę 350.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „udział własny Powiatu
w termomodernizacji budynków szpitalnych finansowanych ze ZPORR oraz finansowanie
zabudowy tarasu i robót dotakowych związanych z termomodernizacją budynków SPZOZ”.
5) Dział 801, rozdział 80102 – zwiększa się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół
Specjalnych w Bielsku Podlaskim o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do
nowych
sal
lekcyjnych
(wniosek
Naczelnika
Wydziału
Oświaty
i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 27.07.2005r. znak OK.301210/05).
6) Dział 801, rozdział 80120 – dokonuje się przeniesienia planu finansowego wydatków
I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim w kwocie 90.000 zł zadanie
pn. „projekt modernizacji I Liceum Ogólnokształcącego z budową hali sportowej” do planu
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego jako jednostki realizującej w/w zadanie.

7) Dział 801, rozdział 80130 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 72.000 zł w związku z nieuzyskaniem przez Powiat
dofinansowania na zadanie w ramach programu PHARE 2002 – Spójność Społeczna i
Gospodarcza pn. „"Zakup sprzętu dydaktycznego IT w ramach konkursu reorientacja
szkolnictwa
zawodowego"
dla
następujących
szkół:
Zespół
Szkół
Nr
1
w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych
w Rudce”. Zabezpieczoną na realizację projektów kwotę 72.000 zł przeznacza się na wykonanie
najpilniejszych remontów w szkołach: Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 15.000 zł,
Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 12.000 zł, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim –
18.000 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 12.000 zł, Zespół Szkół Rolniczych
w Rudce – 15.000 zł (wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim z dnia 27.07.2005r. znak OK.3012-10/05).
8) Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 1 w Bielsku Podlaskim o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej
(małej) oraz remonty bieżące sal zgodnie z zaleceniami „Sanepidu” (wniosek Naczelnika
Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 27.07.2005r.
znak OK.3012-10/05).
9) Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 3 w Bielsku Podlaskim o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien
w pokoju nauczycielskim oraz w czytelni szkoły (wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i
Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 27.07.2005r. znak OK.301210/05).
10) Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Rolniczych w Rudce o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dalszą wymianę okien (wniosek
Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia
27.07.2005r. znak OK.3012-10/05).
11) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego
Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie
audytu projektu „Daj sobie nową szansę” realizowanego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim z dnia
01.08.2005r. znak KF.3020-21/05).
12) Dział 854, rozdział 85410 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń
w internacie (wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim z dnia 27.07.2005r. znak OK.3012-10/05).
13) Dział 854, rozdział 85415 – przeniesienia między §§ przy jednoczesnym zmniejszeniu
udziału powiatu w realizacji projektu „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” o kwotę 5.250 zł oraz zwiększenie o kwotę 6.200 zł,
w tym: 1.976 zł – udział Budżetu Państwa, 4.224 zł – udział Unii Europejskiej.
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego wydatków do
obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zawartej umowy i harmonogramu finansowo –
rzeczowego na 2005 rok.
Niżej przedstawia się plan po zmianach w szczegółowości do §§, rodzaju wydatków oraz
jednostek budżetowych biorących udział w projekcie.

§
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two
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3
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A. udział własny powiatu
750
750
130
130
20
20
284
284
284
284
284
285
290
1 995
51
51
51
51
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50
51
356
7
7
7
7
7
7
7
49
418
418
72
72
10
10
1 850
1 850

materiały informacyjne
korespondencja
telefon
podróże służbowe
koordynatora
podróże członków
komisji stypendialnej
razem
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50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

442

442

442

442

442

442

200

200

1 000
50
450

1 000
800

400

400

50

350

448 5 300

8 400

B. udział EFS
3248
4018
4118
4128

stypendia
dodatek księgowego
razem

11 431 13 838 16 846 10 830 36 701 24 066
537
537
537
537
537
540
157
157
157
157
157
153
21
21
21
21
21
22
12 146 14 553 17 561 11 545 37 416 24 781

48 132
540
153
22
48 847

161 844
537
4 302
152
1 243
22
171
711 167 560

C. udział Budżetu Państwa
3249
4019

stypendia
dodatek księgowego
razem
razem B + C
ogółem A + B + C

5 367 6 497 7 910 5 084
335
335
335
335
5 702 6 832 8 245 5 419
17 848 21 385 25 806 16 964
18 290 21 827 26 248 17 406

17 231
335
17 566
54 982
55 424

11 299
335
11 634
36 415
36 857

22 599
75 987
335
339
2 684
22 934
339 78 671
71 781 1 050 246 231
72 229 6 350 254 631

2. 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 300.000 zł, z Urzędu Gminy Wyszki
z przeznaczeniem na inwestycję drogową pn. „Droga Nr 1576B i 1581B we wsi Filipy”
(pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 03.08.2005r. znak
PZD.Fn.3012/12/05).
2) Dział 750, rozdział 75095 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 66.827 zł - zadanie inwestycyjne pn.
„odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolacja budynku Starostwa
Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim” w związku z końcowym rozliczeniem
z Gminą na podstawie faktur – przeniesienie planu wydatków do grupy 010 (Wydatki na
zadania własne).

ROZDZIAŁ III
Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich
realizację w 2005 roku po zmianach” związane są przede wszystkim:
1. z realizacją zasady, że zadania, o które ubiegał się Powiat Bielski, a które miały być
finansowane ze środków zagranicznych były ujęte w planie finansowym Starostwa
Powiatowego, natomiast pozostałe zadania realizowane ze środków krajowych były ujmowane
w jednostce budżetowej merytorycznej (np. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku
Podlaskim w zakresie zadań drogowych); w przypadku nieuzyskania spodziewanego przez
Powiat dofinansowania ze środków zagranicznych - konsekwencją tej zasady - jest koniczność
przeniesienienia środków finansowych z planu finansowego wydatków w 2005r. z planu
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego do planu finansowego np. Powiatowego
Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim,
2. uzupełnieniem załącznika inwestycyjnego o zmianę dokonaną odrębną uchwałą przez
Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim (dotacja z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w kwocie
50.000 zł).
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 zadanie inwestycyjne w 2005r.
pn. „droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki”; pierwotnie zaplanowaną ze środków własnych kwotę
625.985 zł (jako udział własny Powiatu we wnioskowanym projekcie ZPORR) w związku
z nieuzyskaniem dofinansowanie w b.r. rozdysponowuje się zgodnie z opisem zawartym
w rozdziale I.ust.1 pkt.1 ,,Objaśnień” oraz zmianą zakresu zadania.
Zadanie w ciągu drogowym Nr 1697B Mień-Rudka Boćki odcinek Widźgowo-Klichy będzie
ujęte w planie finansowym PZD w Bielsku Podlaskim, co zostało opisane w ust.2 lit.a)
niniejszego rozdziału.
Ponadto postanawia się, iż w związku z powyższym w załączniku Nr 4 ,,Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007, po zmianach” zadanie to zostało
uwzglednione do realizacji w 2006r. Powiat złoży ponownie wnioski o:
- dofinansowanie w ramach ZPORR działanie 3.1 Przebudowa drogi Nr 1704 B i Nr 1697
B od granicy powiatu Sielc – Solniki do drogi krajowej Nr 19. Wymagany wkład
finansowy na odcinek drogi Nr 1704 B zapewnia Gmina Boćki,
- dofinansowanie dokończenia przebudowy drogi Nr 1697 B z rezerwy budżetu państwa.
b) w pkt. B. 1. wykreśla się plan finansowy wydatków zadania pn. „Droga Nr 1576B i 1581B
we wsi Filipy” (przeniesienie zadania w 2005r. z planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego do planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim
w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków zagranicznych),
c) w pkt. B. 4. a) zwiększa się kol. 4, 6 i 8 o kwote 4.121 zł, - zabezpieczenie środków
na roboty dodatkowe Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim”,
d) w pkt. C. 4. a) wykreśla się zadanie pn. „"Zakup sprzętu dydaktycznego IT w ramach
konkursu reorientacja szkolnictwa zawodowego" dla następujących szkół: Zespoł Szkół Nr 1
w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych
w Rudce”,
e) w pkt. B. 4. b) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego o dotychczasowym
brzmieniu „dokumentacja techniczna na projekt modernizacji bloku operacyjnego w budynkach

SP ZOZ stanowiących własność Powiatu oraz udział własny w termomodernizacji budynków
szpitalnych finansowanych ze ZPORR” na zadanie pn. „udział własny Powiatu
w termomodernizacji budynków szpitalnych finansowanych ze ZPORR oraz finansowanie
zabudowy tarasu i robót dotakowych związanych z termomodernizacją budynków SPZOZ”
przy jednoczesnym zwiększeniu kol. 4, 6 i 8 o kwotę 350.000 zł.
2) Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim:
a) w pkt. A. 2. a) wpisuje się zadanie pn. „Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki odcinek
Widźgowo-Klichy” , w kol. 4 wprowadza się kwotę 8.788.121 zł, w kol. 5 kwotę 4.437.846 zł, w
kol. 6 i 8 kwotę 295.509 zł,
b) w pkt. B.2.f) wpisuje się zadanie pn. „Droga Nr 1576B i 1581B we wsi Filipy”, w kol. 4
i 6 wprowadza się kwotę 749.411 zł, w kol. 8 kwotę 449.411 zł, w kol. 11 kwotę 300.000 zł
w związku z wykonaniem zadania i wystarczającym zabezpieczeniem finansowym,
c) w pkt. B. 2. e) zmniejsza się zadanie pn. „ul. Jana Pawła II w Brańsku od drogi powiatowej
ulicy Binduga do drogi wojewódzkiej 681” w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 28.935 zł,
3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim – dopisuje się
w pkt. C. 6. zadanie pn. „zakup samochodu operacyjnego i sprzętu ratowniczego w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim”, kol. 4, 6 i 11 zwiększa się
o kwotę 50.000 zł (zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych zostały wprowadzone
Uchwałą Nr 115/256/05 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lipca 2005 roku, kwota
50.000 zł stanowi dotację Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski).
4) Dokonuje się w pkt. B. 8. zmiany jednostki realizującej zadanie inwestycyjne z I Liceum
Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim na Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
ROZDZIAŁ IV
Zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok,
po zmianach” związane są z wprowadzeniem do planu przychodów częściowej spłaty pożyczek
udzielonych przez Powiat Bielski dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim.
Powiat udzielił w 2002 i 2003 roku pożyczek w łącznej wysokości 450.000 zł. W związku
przystapieniem Powiatu Bielskiego (jako wierzyciela SP ZOZ w Bielsku Podlaskim) do procesu
restrukturyzacyjnego Zakładu na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy
publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684)
oraz wyrażeniem zgody na zawarcie ugody restrukturyzacyjnej z SPZOZ 1% wierzytelności
podlega umorzeniu, natomiast 99% wierzytelności zostanie spłacone i spłata ta będzie stanowiła
przychód. W związku z powyższym ulegają zmianie źródła finsowania deficytu budżetu Powiatu
w 2005 roku, a przede wszystkim zmniejsza się planowany do zaciągnięcia w bieżącym roku
kredyt długoterminowy.

