
                    
  Uchwała Nr XIV/  86  / 07

Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007

Na podstawie  art.12  pkt   5  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie 
powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz  art.165, art. 184, art. 188 
ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 
249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :
W załączniku nr 1 i  2  do uchwały Nr IV / 21 /07  Rady Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim  z  dnia  31  stycznia  2007  r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu 
Sępoleńskiego na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 4 / 7 / 07 
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kr.  z  dnia 14 lutego 2007 r.  w sprawie uchwalenia 
układu wykonawczego budżetu  Powiatu  Sępoleńskiego,  zmienioną  uchwałą  Rady 
Powiatu Nr V/ 27/ 07 z dnia 28 lutego 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr VI / 43 / 
07 z dnia 28 marca 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 6/13/07 z dnia 05 kwietnia 
2007 r.,  uchwałą Rady Powiatu Nr VII/ 48 / 07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.,  uchwałą 
Rady Powiatu Nr VIII / 50 / 07  z dnia 23 maja 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Nr IX 
/ 59 / 07 z dnia 27 czerwca 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 9/31/07 z dnia 18 
lipca  2007  r.,  uchwałą  Rady  Powiatu  nr  X  /  62/  07  z  dnia  29  sierpnia  2007  r., 
uchwałą Rady Powiatu Nr XI/ 64/ 07 z dnia 26 września 2007 r., uchwałą Zarządu 
Powiatu Nr 12/ 53/ 07 z dnia 28 września 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/ 
56/ 07 z dnia 17 października 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XII/ 66 /07 z dnia 
31 października 2007 r.,  uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/ 61 /07 z dnia 06 listopada 
2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/ 70/07 z dnia 14 listopada 2007 r., uchwałą 
Rady Powiatu Nr XIII/71/07 z dnia 28 listopada 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu 
Nr 15/78/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1
Dochody budżetowe w wysokości  - 31.074.567,00 zł
Zwiększa się o kwotę -        26.396,00 zł
Zmniejsza się o kwotę -        85.754,00 zł
Dochody po zmianach w wysokości - 31.015.209,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2

1.  Wydatki budżetu powiatu w wysokości - 34.033.872,00 zł
      Zwiększa się o kwotę -      200.537,00 zł
      Zmniejsza się o kwotę -      259.895,00 zł
    Wydatki po zmianach w wysokości - 33.974.514,00 zł



     zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
2. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w roku 2007, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości 2.959.305,00 zł , który 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
                  a)  zaciągniętych pożyczek w kwocie -     620.000,00 zł

       b)  zaciągniętych kredytów w kwocie -  1.300.000,00 zł
       c) wyemitowaniem obligacji komunalnych w kwocie -     640.049,00 zł
     d) wolnymi środkami  w kwocie -     399.256,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.619.401,00 zł, rozchody w wysokości  
   660.096,00 zł.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z 
załącznikiem nr 4,4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 4b. 

§ 5

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie ( zbiorczo), dla:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody- 

1.433.273,00 zł, wydatki – 1.400.716,00 zł
2) dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody 333.155,00 zł, 

wydatki 319.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla: 
1) Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kr. w wysokości 

- 1.159.491,00 zł
2) Warsztat Terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli dzieciom”

-      21.180,00 zł
3) Parafia Rzymsko- Katolicka w Więcborku -        4.000,00 zł
4) Zgromadzenie Karmelitów Bosych w Zamartym-      4.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w  wysokości: 
       1) Przychody - 46.149,00 zł
       2) Wydatki - 67.590,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Wydatki w Funduszu Pracy  w kwocie 5.828.600,00 zł



Zwiększa się o kwotę      13.155,00 zł
Zmniejsza się o kwotę      13.155,00 zł
Wydatki po zmianie 5.862.600,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 8 w tym:

1) wydatki na poszczególne formy aktywizacji w kwocie 5.467.900,00 zł
2) wydatki na zadania pozostałe w kwocie    394.700,00 zł

§ 9

Zmienia  się wydatki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w kwocie         1.020.600,00 zł
Zwiększa się o kwotę     2.295,00 zł
Zmniejsza się o kwotę     2.295,00 zł
Wydatki po zmianie wynoszą         1.020.600,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10

Załącza  się  prognozę  łącznej  kwoty  długu  powiatu  na  koniec  2007  roku  i  lata 
następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
Zgodnie  z  art.  55  ust.1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie 

powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz.  U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 
r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej 
kompetencji Zarządu Powiatu.

 Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność 
dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2007  r.  w  związku  z  otrzymaniem  od  Wojewody  Kujawsko-
Pomorskiego decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-72/07 z dnia 21.12.2007 r. oraz od kierowników jednostek 
zmian w budżecie.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 020-Leśnictwo   
Rozdział  02001-  Gospodarka  leśna-  zmniejsza  się  o  kwotę  9.174,00  zł  z  tytułu  mniejszego 
zapotrzebowania na środki na wypłatę za zalesianie od ARR i M 

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –  zwiększa się o kwotę 6.477,00 zł z 
tytułu  otrzymania  decyzji  finansowej  od  Wojewody  na  wypłatę  odszkodowania  za  przejęte 
nieruchomości pod drogi publiczne. 

3. Dział 852- Pomoc społeczna  
Rozdział  85202-  Domy pomocy  społecznej-  zwiększa  się  o  kwotę  8.331,00  zł,   w tym:  z  tytułu 
wpływów z usług o kwotę 8.100,00 zł,  z tytułu wpływów z różnych dochodów  oraz zmniejsza się o 
kwotę 300,00 zł z tytułu pozostałych odsetek( DPS w Suchorączku).
Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 8.788,00 zł z tytułu dotacji z PFRON 
na projekt „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”. 

4. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł z tytułu 2,5 % odpisu na obsługę PFRON.
Rozdział 85395- Pozostała działalność-  zmniejsza się o kwotę 1,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji z 
PFRON. 

5. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – zmniejsza się o kwotę 76.279,00 zł z tytułu wpływów z 
usług ( ZS CE w Więcborku)
 

Ogółem dochody zmniejsza  się o kwotę  59.358,00 zł, kwota dochodów po zmianach wynosi 31.015.209,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :
  

1) Dział 020-Leśnictwo   
Rozdział  02001-  Gospodarka  leśna-  zmniejsza  się  o  kwotę  9.174,00  zł  z  tytułu  mniejszego 
zapotrzebowania na środki na wypłatę za zalesianie od AR i MR 

2) Dział 600- Transport i łączność  
Rozdział  60014- Drogi publiczne Powiatowe-  zwiększa się 6.083,00 zł,  w tym:  z tytułu opłat  za 
usługi telekomunikacyjne o kwotę 19,00 zł, z tytułu zakupu wycinarki do betonu o kwotę 6.064,00 zł 
oraz zmniejsza się o kwotę 6.083,00 zł, w tym:  z tytułu nagród motywacyjnych o kwotę 12,00 zł, z 
zakupu energii o kwotę 6.071,00 zł.  

3) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –  zwiększa się o kwotę 6.477,00 zł z 
tytułu  otrzymania  decyzji  finansowej  od  Wojewody  na  wypłatę  odszkodowania  za  przejęte 
nieruchomości pod drogi publiczne

4) Dział 750- Administracja publiczna  
Rozdział  75020-  Starostwo powiatowe  –  zwiększa  się  o  34.686,00  zł,  w  tym;   z  tytułu  zakupu 
materiałów i wyposażenia o kwotę 22.406,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł, 
z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 7.280,00 zł oraz zmniejsza się 
o kwotę 7.280,00 zł z tytułu wynagrodzeń.

5) Dział 751- Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.  
Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzową i  prezydentów miast  oraz  referenda wójtów,  burmistrzów i  prezydentów miast 
oraz  referenda  gminne,  powiatowe  i  wojewódzkie-   zwiększa  się  o  kwotę  130,00  zł  z  tytułu 
wynagrodzeń bezosobowych oraz zmniejsza się o kwotę 130,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.   

6) Dział 757- Obsługa długu publicznego  
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst- zmniejsza się o kwotę 
300,00 zł z tytułu odsetek od kredytów.
Rozdział 75704- Rozliczenie z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst-  zwiększa się o 
kwotę 300,00 zł z tytułu wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń. 



7) Dział 801- Oświata i wychowanie   
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne-  zwiększa się o kwotę 36.467,00 zł, w tym: z tytułu 
wydatków  osobowych  nie  zaliczanych  do  wynagrodzeń  o  kwotę  7.075,00  zł,  z  tytułu  zakupu 
materiałów i wyposażenia o kwotę 23.078,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 3.046,00 
zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 3.268,00 zł  oraz zmniejsza się o kwotę 16.072,00 zł, w tym: z 
tytułu wynagrodzeń i  pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5.902,00 zł, z tytułu zakupu energii  o 
kwotę 1.574,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.160,00 zł, z tytułu zakupu usług 
zdrowotnych  o  kwotę  814,00 zł,  z  tytułu  zakupu usług  pozostałych  o kwotę  3.082,00  zł,  z  tytułu 
dostępu do sieci Internet o kwotę 144,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 474,00 
zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.366,00 zł,, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 394,00 
zł, z tytułu opłat na rzecz budżetu jst o kwotę 88,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 635,00 
zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.
Rozdział  80111- Gimnazja  specjalne-  zwiększa się  o  kwotę 1.027,00 zł  z  tytułu  zakupu pomocy 
naukowych oraz zmniejsza się o kwotę 1.027,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 
624,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 403,00 zł. 
Rozdział  80120- Licea  ogólnokształcące-  zwiększa  się  o  kwotę  4.980,00  zł  z  tytułu  zakupu 
materiałów ( LO Więcbork o kwotę 5.060,00 zł, LO Sępólno Kr.- zmniejszenie o kwotę 80,00 zł) oraz 
zmniejsza się o kwotę 5.060,00 zł z tytułu zakupu energii ( LO Więcbork).
Rozdział 80130- Szkoły Zawodowe – zwiększa się o kwotę 23.651,00 zł, w tym: z wynagrodzeń i 
pochodnych o kwotę 19.780,00 zł(ZS CE  – 682,00 zł, ZSCKR – 19.300,00 zł, ZSP – zmniejszenie 
202,00 zł), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia  o kwotę 2.116,00 zł (ZSP -35,00 zł, ZSCKR – 
2.081,00 zł),  z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 555,00 zł (ZSP),  z tytułu zakupu usług 
pozostałych o kwotę 246,00zł ( ZSP), z tytułu podróży służbowych o kwotę 902,00 zł (ZSP- 302,00 zł, 
ZSCKR- 600,00 zł),  z tytułu opłat  i  składek o kwotę 52,00 zł (  ZSP) oraz zmniejsza się  o kwotę 
19.651,00 zł, w tym: z tytułu dotacji na dokształcanie uczniów  o kwotę 204,00 zł ( ZS CE – 682,00 zł, 
ZSP –zwiększenie o kwotę 478,00 zł), z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 
o kwotę 6.000,00 zł(ZSCKR),  z  tytułu składek na ubezpieczenie społecznych  o kwotę 2.368,00 zł 
(ZSP- 1.368,00 zł, ZSCKR- 1.000,00 zł), z tytułu zakupu energii o kwotę 1.008,00 zł ( ZSP- 8,00 zł, 
ZSCKR – 1.000,00zł),  z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 50,00 zł ( ZSP), z tytułu opłat za 
usługi  telefonii  stacjonarnej  o  kwotę  1.613,00  zł  (ZSP  –  113,00  zł,  ZSCKR- 1.500,00zł)  z  tytułu 
szkoleń pracowników o kwotę 66,00 zł ( ZSP), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 
1.824,00 zł ( ZCKR- 2.000,00zł, ZSP- zwiększenie o kwotę 176,00 zł), z tytułu wydatków na zakupu 
inwestycyjne  o kwotę 1.764,00 zł(  ZSCKR),  z  tytułu  zakupu materiałów papierniczych  do sprzętu 
drukarskiego o kwotę 3.016,00 zł ( ZSP – 16,00 zł, ZSCKR- 3.000,00 zł.
Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne –  zwiększa się o kwotę 4.900,00 zł, w tym: z tytułu 
wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu wynagrodzeń o 
kwotę 3.700,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.617,00 zł  z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o 
kwotę 1.300,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 
1.617,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 700,00 zł . Zmiany dotyczą  ZSCKR.  
Rozdział 80146- Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli- zwiększa się o kwotę 585,00 zł  z tytułu 
wydatków na rzecz osób fizycznych ( ZS Nr 2) oraz  zmniejsza się o kwotę 2.001,00 zł z zakupu usług 
pozostałych ( ZSP- 21,00 zł,  ZS NR 2- 1.980,00 zł).
Rozdział  80195-  Pozostała  działalność-  zwiększa  się  o  kwotę  80,00  zł  z  tytułu  zakupu  usług 
pozostałych ( LO Sępólno Kr.).         

8) Dział 852- Pomoc społeczna  
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze- zwiększa się o kwotę 33.227,00 zł, w tym: z 
tytułu dotacji celowych dla innych powiatów za umieszczenie z naszego powiatu dzieci w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 14.236,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 17.715,00 zł 
(POWW), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 689,00 zł ( POWW), z tytułu odpisów ZFŚS o 
kwotę  587,00  zł  (  POWW) oraz  zmniejsza  się  o  kwotę  73.704,00  zł,  w tym:  z  tytułu  świadczeń 
społecznych o kwotę 15.318,00 zł ( POWW- 605,00 zł, PCPR- 14.713,00 zł), z tytułu wynagrodzeń i 
pochodnych o kwotę 17.751,00 zł ( POWW), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 40.587,00 zł 
( POWW), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 48,00 zł ( POWW).
Rozdział  85202- Domy pomocy społecznej  –  zwiększa się o kwotę 15.918,00 zł  z tytułu  zakupu 
materiałów ( DPS Suchorączek -12.308,00 zł, DPS dla dorosłych 4.390,00 zł, zmniejszenie pozostałe 
780,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 7.995,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla 
dzieci o kwotę 412,00 zł, z tytułu zakupu środków żywności  o kwotę 2.000,00 zł ( DPS Suchorączek), 
z  tytułu  leków i  mat.  medycznych  o kwotę  718,00 zł  (  DPS Suchorączek),  z  tytułu  zakupu usług 
pozostałych o kwotę 4.640,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu dostępu do sieci Internet o kwotę 34,00 zł 
( DPS Suchorączek), z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 99,00 zł ( DPS Suchorączek), 
z  tytułu  podróży  służbowych  o  kwotę  1,00  zł  (DPS  Suchorączek),  z  tytułu  zakupu  materiałów 
papierniczych do sprzętu drukarskiego o kwotę 91,00 zł ( DPS Suchorączek).
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze- zmniejsza się o kwotę 79.300,00 zł, w tym:  z tytułu świadczeń 
społecznych  o  kwotę  77.386,00  zł,  z  tytułu  wynagrodzeń  o  kwotę  1.522,00  zł,  z  tytułu  zakupu 
materiałów i wyposażenia o kwotę 392,00 zł.



Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 972,00zł z tytułu zakupu 
usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 972,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 553,00 
zł,  z  tytułu  dostępu  do  sieci  internet  o  kwotę  43,00  zł,  z  tytułu  opłaty  z  tytułu  usług 
telekomunikacyjnych o kwotę 376,00 zł. 
Rozdział  85295- Pozostała  działalność  –  zwiększa  się  o  kwotę  8.788,00  zł  z  tytułu  otrzymania 
środków z Peron na projekt „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” , w 
tym:  z  tytułu  wynagrodzeń  i  pochodnych  o  kwotę  4.369,00  zł,  z  tytułu  zakupu  materiałów  i 
wyposażenia o kwotę 120,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.274,00 zł, z tytułu opłat 
za usługi telekomunikacyjne o kwotę 25,00 zł.

9) Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności- zwiększa się o kwotę 973,00 
zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 973,00 zł, w tym: z tytułu  wynagrodzeń i 
pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 775,00 zł, z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet  o kwotę 
47,00 zł, z tytułu opłat za  usługi telekomunikacyjne o kwotę 151,00 zł. 
Rozdział  85324- PFRON-  zmniejsza się o kwotę 10,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz 
zwiększa się o kwotę 10,00 zł tytułu podróży służbowych.
Rozdział 85395-Pozostała działalność- zmniejsza się o kwotę 1,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.

10) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdział  85406-  Poradnie  psychologiczno-  pedagogiczne  oraz  inne  poradnie  specjalistyczne- 
zwiększa się o kwotę 13.408,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych  o kwotę 12.178,00 zł, z 
tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 588,00 zł, z tytułu zakup usług pozostałych o kwotę 
1.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 4,00 zł, z tytułu podróży służbowych o 
kwotę 294,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 119,00 zł oraz zmniejsza się o 
kwotę 13.336,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 11.103,00 zł, z z tytułu zakupu 
pomocy naukowych  o kwotę 1,00 zł,  z  tytułu  zakupu energii  o  kwotę 1.500,00 zł,  z  tytułu  usług 
remontowych o kwotę 693,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 39,00 zł.
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne-  zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń 
oraz zmniejsza się o kwotę 12.500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł, 
tytułu zakupu energii o kwotę 5.500,00 zł. Zmiany dotyczą ZSCKR.
Rozdział 85446- Dokształcenie i doskonalenia nauczycieli – zmniejsza się o kwotę 72,00 zł z tytułu 
zakupu usług pozostałych.

11) Dział 926- Kultura fizyczna i sport  
Rozdział 92695- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 375,00 zł z tytułu zakupu materiałów 
oraz zmniejsza się o kwotę 375,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
     

Ogółem  wydatki  zmniejsza  się o kwotę  59.358,00 zł do ogólnej kwoty 33.974.514,00zł
Zarząd  po  wnikliwej  analizie  uznał  zmiany  w  budżecie  Powiatu  Sępoleńskiego  jako 
uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
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