
                    
  Uchwała Nr XIII / 71  / 07

Rada Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 28 listopada 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., 
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1
Dochody budżetowe w wysokości  - 31.236.007,00 zł
Zwiększa się o kwotę -      385.101,00 zł
Zmniejsza się o kwotę -      552.541,00 zł
Dochody po zmianach w wysokości - 31.068.567,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2

1.  Wydatki budżetu powiatu w wysokości - 34.173.312,00 zł
      Zwiększa się o kwotę -      533.902,00 zł
      Zmniejsza się o kwotę -      679.342,00 zł
    Wydatki po zmianach w wysokości - 34.027.872,00 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  zwiększa  się  o  kwotę  22.000,00  zł  do  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, z godnie załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 5. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z 
załącznikiem nr 6. 

§ 5

Limity  zobowiązań  z  tytułu  emisji  papierów  wartościowych  oraz  kredytów  i 
pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie-1.300.000,00zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie-2.959.305,00 zł;
3)  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  emisji  papierów 

wartościowych  oraz  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów  w  kwocie  – 
660.096,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 
1.300.000,00 zł,

2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.500.000,00 zł 
3. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, 
na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub 
bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające 
z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach 
nr 3 i 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2008) jest       
      niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty 



      upływa w 2008 roku na łączną kwotę  500.000,00 zł
4. dokonywania  zmian w planie  wydatków  między rozdziałami  i  paragrafami  z 

wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,
5. przekazania  uprawnień  do  dokonywania  przeniesień  wydatków w paragrafach 

4210 do 4430, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł,
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej 

kwoty 1.000.000,00 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 7

Wydatki w Funduszu Pracy  w kwocie 5.828.600,00 zł
Zwiększa się o kwotę    102.994,00 zł
Zmniejsza się o kwotę      68.994,00 zł
Wydatki po zmianie 5.862.600,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 7 i 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

§ 8

Zmienia  się wydatki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w kwocie         1.020.600,00 zł
Zwiększa się o kwotę   33.246,00 zł
Zmniejsza się o kwotę   33.246,00 zł
Wydatki po zmianie wynoszą         1.020.600,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9

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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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 z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego  w Bydgoszczy  decyzji  finansowych  nr   WFB.I.3011-56/07  z  dnia  08  listopada  2007  r., 
WFB.I.3011-58/07 z dnia 13 listopada 2007 r., WFB.I.3011-60/07 z dnia 14 listopada 2007 r., WFB.I.3011-
62/07 z dnia 15 listopada 2007 r.,  Ministra Pracy i Polityki Społecznej D.F.I-4021/2rm/AK./07  z dnia 24 
października 2007 r.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

4) Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.  
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP-  zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu otrzymania 
decyzji  finansowej  od  Wojewody  na  zakup  zestawu  hydraulicznego  oraz  zmniejsza  się  o  kwotę 
50.000,00 zł z tytułu zmniejszającej decyzji finansowej od Wojewody.  

5) Dział 756- Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających   
osobowości prawnej.
Rozdział  75622-  Udziały  w  powiatów  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa- 
zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.  

6) Dział 801- Oświata i wychowanie  
Rozdział  80130-Szkoły zawodowe-  zmniejsza  się  o  kwotę  293.627,00 zł  z  tytułu  dofinansowania 
sprzętu  do  pomocy  naukowej  dla  ZSCKR w Sypniewie  od  Ministerstwa  Rolnictwa  ,  prawidłowa 
klasyfikacja w rozdziale 80195 paragraf 2120 na.
Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 293.987,00 zł z tytułu podpisania 
porozumienia z Ministrem Rolnictwa na zakup pomocy naukowych w ZSCKR w Sypniewie w 
kwocie  293.627,00  zł  oraz  z  tytułu  otrzymania  decyzji  finansowej  od  Wojewody  na 
sfinansowanie  prac  komisji  kwalifikacyjnych  i  egzaminacyjnych  powołanych  do  rozpatrzenia 
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 360,00 zł. 

7) Dział 851- Ochrona zdrowia  
Rozdział  85156-  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz  świadczenia  dla  osób  nie  objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zmniejsza się o kwotę 197.804,00 zł z tytułu otrzymania 
decyzji finansowej zmniejszającą dotację od Wojewody.

Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział  85202- Domy pomocy społecznej-  zwiększa się o kwotę 19.600,00 zł,   w tym:  z tytułu 
wpływów z usług o kwotę 18.500,00 zł,  z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 500,00 zł oraz z tytułu 
wpływów z różnych dochodów ( DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.).
Rozdział 85295- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 2,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji z 
PFRON na projekt „ Poszerzając horyzonty lepiej pomożesz innym”. 

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział  85321-  Zespoły  ds.  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności-  zwiększa  się  o  kwotę 
9.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody dotacji na wsparcie działalności powiatowych zespołów 
ds. orzekania o niepełnosprawności. 
Rozdział 85395- Pozostała działalność- zmniejsza się o kwotę 11.108,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji 
z PFRON. 

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna –  zwiększa się o kwotę 5.514,00 zł z 
tytułu otrzymania dotacji od Wojewody dla poradni na „ Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
 

Ogółem dochody zmniejsza  się o kwotę  167.440,00 zł, kwota dochodów po zmianach wynosi 31.068.567,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :
  

8) Dział 600- Transport i łączność  
Rozdział  60014-  Drogi  publiczne  Powiatowe-  zwiększa  się  13.552,00  zł,  w  tym:  z  tytułu 
wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5.702,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.850,00 zł oraz 
zmniejsza się o kwotę 13.552,00 zł, w tym:  z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 7.850,00 zł, z 
wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 5.702,00 zł.

9) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami-  zwiększa się o kwotę 2.694,00 zł z 
tytułu  zakupu usług  pozostałych  oraz  zmniejsza  się  o  kwotę  2.694,00 zł,  w tym:  z  tytułu  zakupu 



materiałów i wyposażenia o kwotę 1.694,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych  o kwotę 
1.000,00 zł.

10) Dział 710- Działalność usługowa  
Rozdział  71015-  Nadzór  budowlany-  zwiększa  się  o  kwotę  9.646,00  zł  z  tytułu  wynagrodzeń  i 
pochodnych oraz zmniejsza się o kwotę 9.646,00 zł, w tym:  z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 
2.320,00  zł,  z  tytułu  podróży  służbowych  o  kwotę  52,00  zł,   z  tytułu  zakupu  akcesoriów 
komputerowych o kwotę 934,0 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 4.164,00 zł, z 
tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 2.176,00 zł.  

11) Dział 750- Administracja publiczna  
Rozdział 75020- Starostwo powiatowe –  zwiększa się o 11.869,00 zł z tytułu zakupu materiałów i 
wyposażenia.
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa się o kwotę 1.002,00 zł 
na zakup materiałów i  wyposażenia  oraz zmniejsza się o kwotę 1.002,00 zł  z  tytułu  zakupu usług 
pozostałych.

12) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.  
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP-   zwiększa się o kwotę 63.560,00 zł, w tym: z tytułu 
zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu opłat  za usługi  telekomunikacyjne telefonii 
stacjonarnej o kwotę 650,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 3.000,00 zł, z 
tytułu podróży służbowych o kwotę 161,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 28,00 zł, z tytułu zakupu 
zestawu hydraulicznego o kwotę 56.721,00 zł ( z tego od Wojewody 50.000,00 zł, a kwotę 6.721,00 zł 
z dochodów własnych Powiatu.) oraz zmniejsza się o kwotę 56.839,00 zł, w tym: z tytułu wydatków 
osobowych nie zaliczanych  do uposażeń o kwotę 472,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i  pochodnych o 
kwotę 2.640,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,zł tytułu zakupu sprzętu i 
uzbrojenia o kwotę 23.066,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 160,00 zł, z tytułu opłat 
za usługi telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 500,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o 
kwotę 1,00 zł.   

13) Dział 801- Oświata i wychowanie   
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne-  zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, w tym: z tytułu 
zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 
1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące-  zwiększa się o kwotę 4.210,00 zł, w tym; z tytułu zakupu 
materiałów o kwotę 3.310,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 900,00 zł oraz zmniejsza 
się o kwotę 4.210,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.669,00 zł, z 
tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 187,00 zł, z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet o kwotę 
420,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 934,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 100,00 
zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 900,00 zł ( LO Więcbork).
Rozdział 80130- Szkoły Zawodowe – zwiększa się o kwotę 55.463,00 zł, w tym: z składek Funduszu 
Pracy o kwotę 2.170,00 zł(ZS CE  – 3.400,00 zł, ZSP – zmniejszenie 1.230,00 zł), z tytułu zakupu 
materiałów i wyposażenia  o kwotę 28.673,00 zł ( ZS CE – 9.000,00 zł, ZSP -19.673,00 zł),  z tytułu 
zakupu energii o kwotę 3.000,00 zł (ZS CE), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 16.000,00 zł 
(ZS CE), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.300,00 zł ( ZSP- 10.300,00 zł, zmniejszenie ZS 
CE – 5.000,00 zł), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 320,00 zł (ZSP) oraz zmniejsza się o kwotę 
330.056,00 zł, w tym: z tytułu dotacji  na dokształcanie uczniów  o kwotę 16.285,00 zł ( ZS CE – 
9.000,00 zł, ZSP -7.285,00 zł), z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 
8.386,00 zł(ZSP), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 32.150,00 zł (ZSP- 28.750,00 zł, ZS 
CE- 3.400,00 zł), z tytułu zakupu leków i materiałów i medycznych o kwotę 200,00 zł ( ZSP), z tytułu 
zakupu pomocy naukowych o kwotę 7.208,00 zł ( ZSCKR - 10.798,00, zwiększenie ZSP-3.590,00 zł), 
z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1.500,00 zł ( ZSP-150,00 zł, ZS CE- 1.350,00 zł), z tytułu 
dostępu do sieci  Internet  ( ZSP_231,00 zł, ZS CE – 2.000,00 zł), z tytułu opłat za usługi  telefonii 
komórkowej o kwotę 756,00 zł (ZS CE – 1.000,00 zł, zwiększenie ZSP- 244,00 zł), z tytułu opłat za 
usługi telefonii stacjonarnego kwotę 5,143,00 zł (ZS CE – 5.000,00 zł, ZSP- 143,00 zł),  z tytułu opłat i 
składek o kwotę 2.500,00 zł ( ZS CE), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 2.150,00 zł 
( ZS CE), z tytułu wydatków na zakupu inwestycyjne( ZSCKR - zakupu sprzętu do pomocy naukowej 
– 285.795,00 zł,  zwiększenie ZSP – budowa zaplecza socjalnego – 12.248,00 zł,  ZSCKR- budowa 
płyty obornikowej- 22.000,00 zł).
Rozdział 80146-  Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli-  zwiększa się o kwotę 1.070,00 zł ( LO 
Więcbork) z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych  oraz  zmniejsza się o kwotę 2.491,00 zł z 
zakupu usług pozostałych ( ZSP- na dofinansowanie monitoringu w ZSP- 1.421,00 zł, ( LO Więcbork- 
1.070,00 zł).
Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 298.374,00 zł, w tym: z tytułu zakupu 
usług pozostałych o kwotę 1.421,00 zł na dofinansowanie monitoringu w ZSP, z tytułu zakupu pomocy 
naukowych  o  kwotę  296.593,00  zł  w  ZSCKR oraz  z  tytułu  otrzymania  dotacji  od  Wojewody  na 
sfinansowanie  prac  komisji  kwalifikacyjnych  i  egzaminacyjnych  powołanych  do  rozpatrzenia 
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 360,00 zł.         

14) Dział 851-Ochrona zdrowia  



Rozdział  85156-  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz  świadczenia  dla  osób  nie  objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zmniejsza się o kwotę 197.804,00 zł z tytułu otrzymania 
decyzji finansowej zmniejszającą dotację od Wojewody.

15) Dział 852- Pomoc społeczna  
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej –  zwiększa się o kwotę 28.100,00 zł, w tym: z tytułu 
pochodnych od wynagrodzeń o kwotę  2.000,00 zł ( DPS Suchorączek -7.000,00 zł, zmniejszenie DPS 
dla dorosłych- 5.000,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 21.100,00 zł ( DPS dla dorosłych), z 
tytułu zakupu środków żywności o kwotę 5.000,00 zł ( DPS dla dorosłych oraz zmniejsza się o kwotę 
8.500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 5.000,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu 
usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu opłat i składek o kwotę 1.500,00 zł 
( DPS dla dorosłych).
Rozdział  85204-  Rodziny  zastępcze-  zmniejsza  się  o  kwotę  9.000,00  złz  tytułu  świadczeń 
społecznych.
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie –  zwiększa się o kwotę 1.527,00zł, w tym: z 
tytułu zakupu materiałów o kwotę 935,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 25,00 zł, z 
tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚŚ o kwotę 67,00 zł oraz 
zmniejsza się o kwotę 1.527,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych  o kwotę 848,00 zł, z 
tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 679,00 zł. 
Rozdział 85295- Pozostała działalność –  zmniejsza się o kwotę 2,00 zł z tytułu zakupu materiałów 
( rozliczenie się z dotacji).

16) Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział  85321-  Zespoły  ds.  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności-  zwiększa  się  o  kwotę 
9.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody dotacji na wsparcie działalności powiatowych zespołów 
ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym na zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł oraz na 
wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00zł. 
Rozdział 85324- PFRON-  zmniejsza się o kwotę 2.590,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i 
wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 590,00 zł.
Rozdział  85333- Powiatowe  urzędy  pracy  –  zwiększa  się  o  kwotę  14.800  zł,  w  tym:  z  tytułu 
wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 11.950,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 
2.650,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 200,00 zł oraz zmniejsza 
się  o  kwotę  14.800,00  zł,  w  tym:  z  tytułu  zakupu  energii  1.000,00  zł,  z  tytułu  zakupu  usług 
remontowych o kwotę 200,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 299,00 zł, z tytułu zakupu 
usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 
o kwotę 8.900,00 zł, z tytułu opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe o kwotę 600,00 zł, z tytułu 
podróży służbowych o kwotę 301,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu 
zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.000,00 zł.
Rozdział 85395-Pozostała działalność-  zwiększa się o kwotę 6,00 zł z tytułu kosztów postępowania 
sadowego oraz zmniejsza się o kwotę 11.114,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 
5.273,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5.469,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych 
o kwotę 372,00 zł.

17) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdział  85406-  Poradnie  psychologiczno-  pedagogiczne  oraz  inne  poradnie  specjalistyczne- 
zwiększa się o kwotę 13.574,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.200,00 zł, z 
tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 5.703,00 zł, z tytułu zakupu 
materiałów i wyposażenia o kwotę 6.671,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.060,00 zł, w tym: z tytułu 
wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.100,00 zł, z tytułu opłat 
za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej o kwotę 600,00 zł, z tytułu podróży służbowych o 
kwotę 1.000,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 360,00 zł.
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 150,00 zł, w tym:  z tytułu zakupu 
dostępu  do  sieci  Internet  o  kwotę  30,00  zł,  z  tytułu  opłat  za  usługi  telekomunikacyjne  telefonii 
stacjonarnej o kwotę 120,00 zł  oraz zmniejsza się o kwotę 150,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych 
( ZS CE).

18) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 875,00 zł z tytułu zakupu materiałów i 
wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 325,00 zł z tytułu  zakupu usług pozostałych.

19) Dział 926- Kultura fizyczna i sport  
Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- zmniejsza się o kwotę  1.945,00 zł z 
tytułu zakupu usług pozostałych.
Rozdział  92695- Pozostała  działalność-  zwiększa  się  o  kwotę  1.930,00  zł  z  tytułu  zakupu usług 
pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 535,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o wkute 
400,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 135,00 zł

     
Ogółem  wydatki  zmniejsza  się o kwotę  145.440,00 zł do ogólnej kwoty34.027.872,00zł
Zarząd  po  wnikliwej  analizie  uznał  zmiany  w  budżecie  Powiatu  Sępoleńskiego  jako 
uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
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