
                    
  Uchwała Nr XII / 66 / 07

Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 31 października 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.,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1
Dochody budżetowe w wysokości  - 30.162.241,00 zł
Zwiększa się o kwotę -      800.276,00 zł
Zmniejsza się o kwotę -      250.000,00 zł
Dochody po zmianach - 30.712.517,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a. 

§ 2

1.  Wydatki budżetu powiatu w wysokości - 32.821.659,00 zł
      Zwiększa się o kwotę -   1.642.771,00 zł
           Zmniejsza się o kwotę -      304.908,00 zł 
    Wydatki po zmianach w wysokości - 34.159.522,00 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  787.587,00  zł  do  wysokości 
3.447.005,00 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 -     886.956,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4.107.101,00 zł, rozchody w wysokości  
   660.096,00 zł, z godnie załącznikiem nr 4.

§ 4

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

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

§ 5

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

- 1.159.903,00 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 7.

§ 6

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w  wysokości: 
       1) Przychody - 41.400,00 zł
       2) Wydatki - 67.999,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 8.

      2.  Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 
           Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 
                  1) Przychody - 160.000,00 zł
                  2) Wydatki - 489.986,00 zł
           Zgodnie z  załącznikiem nr 9.

§ 7

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-3.447.005,00 zł;



3)  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  emisji  papierów 
wartościowych  oraz  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów  w  kwocie  – 
660.096,00 zł.

§ 8

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. 

§ 9

Wydatki w Funduszu Pracy  w kwocie 5.633.600,00 zł
Zwiększa się o kwotę    280.886,00 zł
Zmniejsza się o kwotę      85.886,00 zł
Wydatki po zmianie 5.828.600,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 10 i 11 w tym:

1) wydatki na poszczególne formy aktywizacji w kwocie 5.467.900,00 zł
2) wydatki na zadania pozostałe w kwocie    360.700,00 zł

§ 10

Zmienia  się wydatki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w kwocie         1.020.600,00 zł
Zwiększa się o kwotę   23.000,00 zł
Zmniejsza się o kwotę   23.000,00 zł
Wydatki po zmianie wynoszą         1.020.600,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 12.



§ 11

Załącza  się  prognozę  łącznej  kwoty  długu  powiatu  na  koniec  2007  roku  i  lata 
następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

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.3011-50/07 z dnia 18 października 2007 r., 
WFB.I.3011-47/07 z dnia 8 października 2007 r.,WFB.I.3011-51/07 z dnia 18 października 2007 r., Ministra 
Pracy i Polityki  Społecznej D.F.I-4021/2rm/AL./07  z dnia 26.09.2007 r.,  DF.I.-4021/2fp/AK/07 z dnia 16 
października 2007 r.   
Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

3. Dział 600- Transport i łączność  
Rozdział  60014- Drogi  publiczne Powiatowe-  zwiększa  się  17.800,00 zł  z  tytułu  dotacji  celowej 
otrzymanej od Gminy Kamień Kr. na remont drogi powiatowej.

4. Dział 710- Pozostała działalność  
Rozdział 71015- Nadzór budowlany- zwiększa się o kwotę 15.614,00 zł, w tym: z tytułu otrzymania 
dotacji od Wojewody na wynagrodzenia i pochodne i działalność bieżącą PINB o kwotę 12.901,00 zł, z 
tytułu odsetek bankowych o kwotę 61,00 zł, z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań  z 
zakresu administracji rządowej o kwotę 2.652,00 zł.

5. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.  
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP- zwiększa się o kwotę 329.900,00 zł z tytułu otrzymania 
od Wojewody dotacji  na  wypłatę  nagród  uznaniowych  w kwocie  29.900,00 zł  oraz  na rozbudowę 
obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej. 

6. Dział 801- Oświata i wychowanie  
Rozdział  80130-Szkoły  zawodowe-  zwiększa  się  o  kwotę  293.627,00  zł  z  tytułu  dofinansowania 
sprzętu do pomocy naukowej dla ZSCKR w Sypniewie od Ministerstwa Rolnictwa.
Rozdział 80195- Pozostała działalność-  zwiększa się o kwotę 25.600,00 zł z tytułu otrzymania od 
wojewody decyzji finansowej o przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i 
placówkach oświatowych zestawów do monitoringu.

7. Dział 852- Pomoc społeczna  
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze- zwiększa się o kwotę 1.170,
00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla POWW w Więcborku.
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej-  zwiększa się o kwotę 107.538,00 zł,  w tym: z tytułu 
otrzymania  dotacji  od  Wojewody  na  funkcjonowanie  DPS  –  ów  o  kwotę  52.538,00  zł,  z  tytułu 
wpływów z usług o kwotę 54.000,00 zł,  z tytułu otrzymanej darowizny dla DPS w Suchorączku w 
kwocie 1.000,00 zł .
Rozdział  85295-  Pozostała  działalność  –  zwiększa  się  o  kwotę  3.027,00  zł  z  tytułu  zwiększenia 
dotacji z PFRON na projekt „ Poszerzając horyzonty lepiej pomożesz innym” 

8. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu 2,5% odpisu na obsługę PFRON. 

9. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdział  85410  –  Internaty  i  bursy  szkolne  –  zmniejsza  się  o  kwotę  250.000,00  zł  z  tytułu 
niewykonania wpływów z usług..
 

Ogółem dochody zwiększa  się o kwotę  550.276,00 zł, kwota dochodów po zmianach wynosi 30.712.517,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :
  

4) Dział 600- Transport i łączność  
Rozdział 60014- Drogi publiczne Powiatowe-  zwiększa się 100.692,00 zł, w tym: z tytułu zakupu 
materiałów o kwotę  30.948,00 zł,  z  tytułu  zakupu usług pozostałych  o kwotę 69.744,00 zł  oraz  z 
mniejsza  się  o  kwotę  20.692,00  zł,  w  tym:   z  tytułu  wydatków  osobowych  nie  zaliczanych  do 
wynagrodzeń o kwotę 448,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 18.444,00 zł, z tytułu 
podróży służbowych o kwotę 1.800,00 zł.

5) Dział 710- Pozostała działalność  
Rozdział  71015-  Nadzór  budowlany-  zwiększa  się  o  kwotę  17.324,00  zł,  w  tym:  z  tytułu 
wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 9.560,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 5.785,00 zł, z 
tytułu opłat czynszowych z pomieszczenia biurowe o kwotę 53,00 zł, z tytułu różnych składek i opłat o 
kwotę 250,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 1.676,00 zł oraz zmniejsza się o 
kwotę 4.423,00 zł, w tym:  z tytułu dodatkowego wynagrodzenia o kwotę 123,00 zł, z tytułu zakupu 
usług pozostałych  o kwotę 2.000,00 zł,  z  tytułu podróży służbowych o kwotę 500,00 zł,   z  tytułu 
zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.800,0 zł.  

6) Dział 750- Administracja publiczna  



Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 2.700,00 zł z tytułu 
dotacji celowej dla stowarzyszeń na dofinansowanie monografii Kamienia Kr.

7) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.  
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP-   zwiększa się o kwotę 364.584,00 zł, w tym: z tytułu 
pozostałych wynagrodzeń funkcjonariuszy o kwotę 23.200,00 zł,  z tytułu zakupu materiałów o kwotę 
21.064,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 13.020,00 zł, z tytułu usług pozostałych o 
kwotę 3.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej o kwotę 300,00 zł, 
z  tytułu  zakupu  akcesoriów  komputerowych  o  kwotę  4.000,00  zł,  z  tytułu  rozbudowy budynków 
komendy o kwotę 300.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 34.684,00 zł, w tym: z tytułu wydatków 
osobowych nie zaliczanych do uposażeń o kwotę 4.600,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o 
kwotę 17.734,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3.500,00 zł, z tytułu opłat za usługi 
teleko0munikacyjne telefonii stacjonarnej  o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu podróży służbowej o kwotę 
1.500,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 1.400,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 350,00 zł.   

8) Dział 801- Oświata i wychowanie   
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne-  zwiększa się o kwotę 80.444,00 zł, w tym: z tytułu 
wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 79.444,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 
1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.800,00 zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 500,00 zł, z 
tytułu  zakupu usług  zdrowotnych  o  kwotę  400,00  zł,  z  tytułu  zakupu  usług  pozostałych  o  kwotę 
1.000,00  zł,  z  tytułu  różnych  opłat  i  składek  o  kwotę  400,00  zł,  z  tytułu  zakupu  materiałów 
papierniczych o kwotę 500,00zł.
Rozdział  80111- Gimnazja  specjalne-  zwiększa się o kwotę 40.503,00 zł  z tytułu  wynagrodzeń i 
pochodnych oraz zmniejsza się o kwotę 800,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
Rozdział  80120- Licea  ogólnokształcące-  zwiększa  się  o  kwotę  20.271,00  zł,  w  tym;  z  tytułu 
wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 495,00 zł( LO Sępólno Kr.), z tytułu 
wynagrodzeń o kwotę 269,00 zł ( LO Więcbork 362,00 zł, LO Sępólno Kr., zmniejsza się o kwotę 
93,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 18.897,00 zł( LO Sępólno Kr.), z tytułu zakupu usług 
zdrowotnych o kwotę 428,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 182,00 
zł(  LO  Sępólno  Kr.)  oraz  zmniejsza  się  o  kwotę  20.002,00  zł,  w  tym:  z  tytułu  wynagrodzeń  i 
pochodnych (LO Sępólno Kr.).
Rozdział 80130- Szkoły Zawodowe – zwiększa się o kwotę 643.609,00 zł, w tym: z tytułu wydatków 
osobowych  nie  zaliczanych  do  wynagrodzeń  o  kwotę  24.000,00  zł  (ZSCKR  Sypniewo),  z  tytułu 
wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 316.471,00 zł (ZSCKR – 315.260,00 zł, ZS CE – zmniejszenie 
80,00 zł, ZSP – zwiększenie 1.291,00zł), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 10.798,00 zł 
( ZSCKR Sypniewo),  z tytułu zakupu energii o kwotę 6.025,00 zł ( ZS CE ), z tytułu zakupu dostępu 
do sieci internetowej o kwotę 520,00 zł ( ZSCKR), z tytułu zakupu sprzętu do pomocy naukowej o 
kwotę 285.795,00 zł ( ZSCKR) oraz zmniejsza się o kwotę 97.429,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego  o kwotę 2.909,00 zł ( ZSCKR – 884, ZSCE -2.025,00 zł), z tytułu zakupu 
materiałów i wyposażenia o kwotę 80.000,00 zł ( ZSCKR), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 
520,00  zł  (  ZSCKR),  z  tytułu  opłat  i  składek  o  kwotę  10.000,00  zł  (  ZSCKR),  z  tytułu  zakupu 
akcesoriów komputerowych o kwotę 4.000,00 zł ( ZS CE).
Rozdział  80134-szkoły  zawodowe  specjalne-  zwiększa  się  o  kwotę  13.316,00  zł  z   tytułu 
wynagrodzeń  i  pochodnych  (  ZS  NR 2) oraz  zmniejsza się  o  kwotę 2.731,00 zł,  w tym:  z  tytułu 
dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  o  kwotę  2.331,00  zł  (  ZSCKR),  z  tytułu  zakupu  pomocy 
naukowych o kwotę 400,00 zł ( ZS NR 2).
Rozdział  80146-  Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli-  zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z 
tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.
Rozdział 80195-  Pozostała działalność-  zwiększa się o kwotę 68.200,00 zł, w tym: z tytułu zakupu 
usług pozostałych o kwotę 25.600,00 zł na dofinansowanie monitoringu w placówkach oświatowych 
( po 6.400,00 zł dla LO Sępólno Kr., ZS CE, ZSCKR, ZSP), z tytułu dotacji celowych dla samorządu 
województwa za doskonalenie uczniów o kwotę 42.600,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 49.622,00 zł, 
w tym: z tytułu dotacji celowych dla powiatu o kwotę 42.600,00 zł,  z tytułu wydatków na zakupy 
inwestycyjne o kwotę 7.022,00 zł.         

9) Dział 852- Pomoc społeczna  
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze- zwiększa się o kwotę 57.170,00 zł,  w tym: z 
tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8.100,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.170,00 zł, 
z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 47.800,00 zł. 
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej –  zwiększa się o kwotę 117.538,00 zł, w tym: z tytułu 
dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. o kwotę  47.888,00 zł, z tytułu wynagrodzeń o 
kwotę 10.700,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 45.150,00 zł ( 72.401,00 
zł- DPS Suchorączek, zmniejsza się o 30.893,00 zł – DPS dla dorosłych),  z tytułu zakupu środków 
żywności o kwotę 10.000,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu leków o kwotę 500,00 zł ( DPS 
Suchorączek), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu opłat 
za usługi  telekomunikacyjne telefonii komórkowej o kwotę 300,00 zł ( DPS Suchorączek),  z tytułu 
opłat  za usługi  telekomunikacyjne telefonii  stacjonarnej  ( DPS dla dorosłych) oraz zmniejsza się o 
kwotę  10.000,00  zł,  w  tym:  z  tytułu  zakupu  usług  remontowych  o  kwotę  8.000,00  zł  (DPS 



Suchorączek), z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 1.000,00 zł ( DPS Suchorączek), z 
tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.000,00 zł (DPS Suchorączek).
Rozdział  85204- Rodziny  zastępcze-  zwiększa  się  o  kwotę  28.000,00  zł,  w  tym  z  tytułu  dotacji 
celowych dla powiatów za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie 
innego powiatu o kwotę 20.000,00 zł,  z  tytułu wynagrodzeń  o kwotę 7.500,00 zł,  z tytułu zakupu 
materiałów o kwotę 500,0 zł oraz zmniejsza się o kwotę 28.000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie –  zwiększa się o kwotę 2.677,00zł, w tym: z 
tytułu  wynagrodzeń  o  kwotę  1.502,00  zł,  z  tytułu  zakupu  materiałów  o  kwotę  1.175,00  zł  oraz 
zmniejsza się o kwotę 1.175,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 170,00 zł, 
tytułu  usług  zdrowotnych  o  kwotę  5,00  zł,  z  tytułu  zakupu  akcesoriów  komputerowych  o  kwotę 
1.000,00 zł. 
Rozdział  85295- Pozostała  działalność  –  zwiększa  się  o  kwotę  5.339,00  zł,  w  tym:  z  tytułu 
wynagrodzeń o kwotę 4.590,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 169,00 zł, z tytułu zakupu 
środków żywności  o  kwotę  380,00 zł,  z  tytułu  zakupu usług pozostałych  o  kwotę  200,00 zł  oraz 
zmniejsza się o kwotę 2.312,00 zł z tytułu podróży służbowych.

10) Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85324- PFRON-  zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i 
wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł.

11) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdział  85406-  Poradnie  psychologiczno-  pedagogiczne  oraz  inne  poradnie  specjalistyczne- 
zwiększa się o kwotę 700,00 zł z tytułu wynagrodzeń.
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 55.039,00 zł z tytułu wynagrodzeń i 
pochodnych ( ZS CE- 53.439,00 zł, ZS Nr 2- 1.600,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 1.573,00 zł, w 
tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia o kwotę 1.273,00 zł ( ZS CE _ 384, ZSCKR- 889,00 zł), z 
tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 300,00 zł ( ZS NR 2)

12) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116- Biblioteki – zwiększa się o kwotę 13.165,00 zł z tytułu dotacji celowej dla gminy na 
dofinansowanie  biblioteki  oraz  zmniejsza  się  o  kwotę  13.165,00  zł  z  tytułu  zakupu  pomocy 
naukowych.
Rozdział 92195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i 
wyposażenia. 

13) Dział 926- Kultura fizyczna i sport  
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z 
tytułu zakupu usług pozostałych.
Rozdział 92695- Pozostała działalność-  zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu i 
materiałów o kwotę 900,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.600,00 zł oraz zmniejsza 
się z tytułu podróży służbowych o kwotę 500,00 zł.
     

Ogółem  wydatki  zwiększa  się kwotę  1.337.863,00 zł do ogólnej kwoty 34.159.522,00zł
Zarząd  po  wnikliwej  analizie  uznał  zmiany  w  budżecie  Powiatu  Sępoleńskiego  jako 
uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
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