Zał cznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/174/05
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 marca 2005 roku

OBJA NIENIA
ROZDZIAŁ I
Dochody
1. Dochody własne (grupa 010)
1) Dział 600, rozdział 60014 – zwi kszenie planu finansowego dochodów Powiatowego
Zarz du Dróg w Bielsku Podlaskim o kwot 41.000 zł. z tytułu zaj cia pasa drogowego
w zwi zku ze zmianami przepisów dotycz cych rodków specjalnych (wniosek
Dyrektora Powiatowego Zarz du Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 02.03.2005r. znak
PZD.FN.3012/5/05).
2) Dział 801, rozdział 80130 – zwi kszenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Nr 4
w Bielsku Podlaskim o kwot 1.100 zł. z tytułu wpłat za paliwo na nauk jazdy w okresie
stycze – luty 2005r. w zwi zku ze zmianami przepisów dotycz cych rodków
specjalnych (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia
14.03.2005r.).
3) Dział 801, rozdział 80130 – zwi kszenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół
Rolniczych w Rudce o kwot 11.362 zł. w zwi zku ze zmianami przepisów dotycz cych
rodków specjalnych (wniosek Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 14.03.2005r.).
4) Dział 854, rozdział 85410 – zwi kszenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół
Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwot 12.119 zł. z tytułu wpłat za wy ywienie młodzie y
oraz pobyt w internacie w okresie stycze – luty 2005r w zwi zku ze zmianami
przepisów dotycz cych rodków specjalnych (wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku
Podlaskim z dnia 14.03.2005r.).
5) Dział 854, rozdział 85410 – dokonuje si przeniesie mi dzy §§ przy jednoczesnym
zmniejszeniu planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwot
3.604 zł. w zwi zku ze zmianami przepisów dotycz cych rodków specjalnych (wniosek
Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 14.03.2005r.).
2. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumie
terytorialnego (grupa 030)

z jednostkami samorz du

1) Dział 750, rozdział 75095 – zwi kszenie planu dotacji z Urz du Gminy Bielsk Podlaski
o kwot 18.387 zł. z przeznaczeniem na odnowienie schodów wej ciowych zewn trznych
oraz termoizolacj budynku Starostwa Powiatowego i Urz du Gminy w Bielsku
Podlaskim.
3.

rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych, z bud etu Unii Europejskiej i z innych
ródeł (grupa 040)

1) Dział 803, rozdział 80309 – dokonuje si przeniesie mi dzy §§ kwoty 8.658 zł.
stanowi cej udział Bud etu Pa stwa w rodkach z Europejskiego Funduszu Społecznego
na realizacj
projektu „Fundusz Stypendialny dla studentów z obszarów
zmarginalizowanych” w zwi zku ze zmian klasyfikacji dochodu.

2) Dział 854, rozdział 85415, § 2708 – zmniejsza si plan dochodów bud etu powiatu
z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwot 8.000 zł. przeznaczonych na realizacj
projektu „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów
wiejskich” w zwi zku z aktualizacj wniosku oraz dokonuje si przeniesie mi dzy §§
kwoty 76.691 zł. stanowi cej udział Bud etu Pa stwa w rodkach z Europejskiego
Funduszu Społecznego na realizacj w/w projektu.

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 41.000 zł. z przeznaczeniem na zakupy
materiałów drogowych, które w poprzednich latach stanowiły wydatek rodka
specjalnego (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarz du Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia
02.03.2005r. znak PZD.FN.3012/6/05).
3) Dział 750, rozdział 75095 – zwi kszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 29.137 zł., z przeznaczeniem na:
utwardzenie placu b d cego współwłasno ci powiatu i gminy Bielsk Podlaski
– 1.510 zł., odnowienie schodów wej ciowych zewn trznych oraz termoizolacja budynku
Starostwa Powiatowego i Urz du Gminy w Bielsku Podlaskim – 27.627 zł., w zwi zku
z ostatecznym ustaleniem cen po przeprowadzonym przetargu.
4) Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 121.087 zł. (rezerwy ogólnej w ł cznej
kwocie 29.137 zł., rezerwy celowej na wydatki w o wiacie, w tym na wydatki osobowe
i remonty w szkołach i placówkach o wiatowych w ł cznej kwocie 91.950 zł.),
z przeznaczeniem na:
a) utwardzenie placu b d cego współwłasno ci powiatu i gminy Bielsk Podlaski –
1.510 zł. (rezerwa ogólna),
b) odnowienie schodów wej ciowych zewn trznych oraz termoizolacj budynku
Starostwa Powiatowego i Urz du Gminy w Bielsku Podlaskim – 27.627 zł. (rezerwa
ogólna),
c) udział własny powiatu w realizacji projektu „Fundusz Stypendialny dla studentów
z obszarów zmarginalizowanych” – 6.100 zł. (rezerwa o wiatowa),
d) udział własny powiatu w realizacji projektu „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” – 13.850 zł. (rezerwa o wiatowa),
e) zapewnienie wkładu własnego powiatu na zadanie realizowane w ramach programu
PHARE 2002 – Spójno Społeczna i Gospodarcza pn. „zakup sprz tu dydaktycznego
IT w ramach konkursu Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego" dla nast puj cych
szkół: Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku
Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Rudce – 72.000 zł. (rezerwa o wiatowa).
5) Dział 801, rozdział 80130 – zwi kszenie planu finansowego wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 72.000 zł. stanowi cego udział własny
z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu PHARE 2002 – Spójno
Społeczna i Gospodarcza pn. „zakup sprz tu dydaktycznego IT w ramach konkursu

Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego" dla nast puj cych szkół: Zespół Szkół Nr 1
w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych
w Rudce (wniosek Naczelnika Wydziału O wiaty i Kultury Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim z dnia 16.03.2005r. znak OK.2110-4/05).
6) Dział 801, rozdział 80130 – zwi kszenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwot 1.100 zł., z przeznaczeniem na opłacenie przegl du
maszyn rolniczych oraz na remonty ( ródłem sfinansowania wydatków s dochody
pobrane przez jednostk w miesi cach stycze – luty 2005r.) (wniosek Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 14.03.2005r.).
7) Dział 801, rozdział 80130 – zwi kszenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Rolniczych w Rudce o kwot 11.362 zł. w zwi zku ze zmianami przepisów dotycz cych
rodków specjalnych ( ródłem sfinansowania wydatków s dochody pobrane przez
jednostk w miesi cach stycze – luty 2005r.) (wniosek Zespołu Szkół Rolniczych
w Rudce z dnia 14.03.2005r.).
8) Dział 803, rozdział 80309 – zwi ksza si plan finansowy wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 6.100 zł. (udział własny powiatu)
z przeznaczeniem na realizacj projektu „Fundusz Stypendialny dla studentów
z obszarów zmarginalizowanych”.
9) Dział 854, rozdział 85410 – zwi kszenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół
Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwot 12.119 zł., z przeznaczeniem na zakupy artykułów
ywno ciowych do internatu ( ródłem sfinansowania wydatków s dochody pobrane
przez jednostk w miesi cach stycze – luty 2005r.) (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 14.03.2005r.).
10) Dział 854, rozdział 85410 – dokonuje si przeniesie mi dzy §§ przy jednoczesnym
zmniejszeniu planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwot
3.604 zł. w zwi zku ze zmianami przepisów dotycz cych rodków specjalnych ( ródłem
sfinansowania wydatków s dochody pobrane przez jednostk w miesi cach stycze –
luty 2005r.) (wniosek Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 14.03.2005r.).
11) Dział 854, rozdział 85415 – dokonuje si przeniesie mi dzy §§ kwot wskazanych
w zał czniku Nr 2 do uchwały w zwi zku z realizacj przez Powiat Bielski projektu
„Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich”.
Zmiany wynikaj z konieczno ci dostosowania planu finansowego wydatków do
obowi zuj cej klasyfikacji bud etowej, zawartej umowy i harmonogramu finansowo –
rzeczowego na 2005 rok.
Ni ej przedstawia si plan po zmianach w szczegółowo ci do §§, rodzaju
wydatków oraz jednostek bud etowych bior cych udział w projekcie.
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2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie
terytorialnego (grupa 030)

22 599
22 599
72 211

z jednostkami samorz du

1) Dział 750, rozdział 75095 – zwi ksza si plan finansowy wydatków Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwot 18.387 zł. z przeznaczeniem na odnowienie
schodów wej ciowych zewn trznych oraz termoizolacj
budynku Starostwa
Powiatowego i Urz du Gminy w Bielsku Podlaskim, w zwi zku z ostatecznym
ustaleniem cen po przeprowadzonym przetargu.
ROZDZIAŁ III
Zmiany w zał czniku Nr 3 do uchwały „Wykaz zada inwestycyjnych i rodków na ich
realizacj w 2005 roku po zmianach” dotycz :
3. Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim:
1) wprowadza si zadanie pn. „utwardzenie placu b d cego współwłasno ci powiatu
i gminy Bielsk Podlaski” – pkt. A 3. a) kol. 4, kol. 6 i 8 zwi ksza si o kwot 1.510 zł.,
2) „odnowienie schodów wej ciowych zewn trznych oraz termoizolacja budynku
Starostwa Powiatowego i Urz du Gminy w Bielsku Podlaskim” – pkt. B 4. a) kol. 4 zwi ksza
si 45.454 zł., kol. 6 zwi ksza si o kwot 46.014 zł., kol. 8 zwi ksza si o kwot 27.624 zł.,
kol. 11 zwi ksza si o kwot 18.387 zł.,

3) „wprowadza si zadanie pn. "Zakup sprz tu dydaktycznego IT w ramach konkursu
reorientacja szkolnictwa zawodowego" dla nast puj cych szkół: Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku
Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Rudce” –
pkt. C 4. kol. 4 zwi ksza si o kwot 300.000 zł., kol. 6 i 8 zwi ksza si o kwot 72.000 zł.
ROZDZIAŁ IV
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym dotycz :
1. stanu funduszu na pocz tek roku zgodnie ze stanem faktycznym ustalonym
w sprawozdaniu z wykonania finansowego do dnia 31.12.2004,
2. zwi kszenia planowanych wydatków bie cych w zakresie zakupu materiałów oraz
zakupu usług pozostałych,
3. zwi kszenia wydatków na zakupy inwestycyjne.
Powy sze zmiany nie powoduj zwi kszenia dotacji z bud etu, zmniejszenia
planowanych wpłat do bud etu oraz stanu rodków funduszu na dzie 31.12.2005r.

