UchrYałaNr v/46/ 11
Rady PowiatuBialobrzeskiego
z d n i a2 8 l u l e g o2 0 l l I
rvsprawiezmian w uchwa|ebudż€ t o\Yejna 20ll
No pÓdŚtowie drt' 12 pkt' 5 ustdwyf dnia 5 c2erw@199a
pawiotÓwyń(Dz'U.z 2a01r Nr 142,poz'1592
z póżn'zm,)arozort,
235,236ustow
z dnia 27 sierphid 20a9t Ó JjńdnŚdch publidnych (Dz. u' Nt 157, por. 1240)
Rlda Powi'tuBi.łÓbż€ s kiegouchwa|l'conlstqpuje:

sr.
zwiększa się plan
o k{olę 2 260384'69zl'

20ll

rok

1. v dziole852Pomoc spoleczn!
rozdział85295Pozostaladziałalność
s 2007 Dotacje celołe $' mmach prc$.nrów finansorva.yĆhz udzi!łeń środkół
europejskich
ora nodków.o klóly.i ńo}'ał'fut'5 ns1']!k1'3oIżust'3pkl 5 i 6usta$Y'
|ubplatności
w ńmlch budżetuśÓdkóNeuop.jskich o k*'otę97 599.752l,
s 2009 Drlacje celov€ $' Imach lrogramórv filesowmych f udfia]m śrcdków
euopejskiohorŹ ślodków.
o którychnowa ł' ad'5 $1' 1 pkl' 3 oBz ust.3 pkt. 5 i ó usta$f.
o k*otęl7 22].472l'
wmmch budżetu
śrcdkóry
euopejskiĆh
lubpłatnoścj
2.

tv dzille80l oś{iatai *acho}v2nie
rozdzizl 80195PofÓŚt.ł. dfił|a|ność

$ 2007 DoBcje celołe w ramacń progmów nnmsov€nyclr z Ldziaiem śfudków
o kórych moMwań'5 ust.l pki j orż ust'3Ńt' 5 ió uŚas!'
euopejskich
orM śmdkóy'
w rmaclr budćtu śfudkółeuoPejŚkich o kwotę700 875,58 zł'
lub platności
$ 2009 Dotacje celoBe w IafuaĆhp@gańjów nnansoMnyclr z udzialenr śrcdków
eurcpejsliicńotŹ środkóqo klórfclr nroNaw ań.5 usi l dlt,3 oE usl' ] pkt' 5 i 6 uslaĘw rańach budŹ.tuśtodków
lub p|atności
curopcjskiclro kwotę2.|885.89zl'
! ó207 Dotacje celowe $' ranach prcgraDów inaNołanych z udzia|cm środków
eurolejskiclrorazśodkó\',oklórychnjowawatt'jUst'lpkt3omzusl'jpl.t5i6uśa$'y'
lub platnościw ralaclr budżetuśrcdkóweurcpejskiĆho kwotę 69 800 z|'

3'

w dziale 600Tr9nspońi |ączność
rÓzdział 60014Drogi pub|iczneporviatorvc

$ ó430 Dotacje celo$€ olrzynane z budżetup.ńśwa na rca|izację inwNtycji i zarapów
in9styc}inyclr lvlŃlych powiatu o kwotę l ]50 000 zł'

+,:

zeodnie z Tab.lą

Nr l do niniejsrej uchwaly Ple

dochodów po mjaneh

s2.
ZnniĆjsz!

się

plłn

wydatków

budźetd powiat!

m

20u

rok

|. s dzjale751Bf/piec/enqrwopUbUc?neiochmn! przecispoż.roa.
rozdzitł 75411 KomeIdy powiltow€ PaństwÓwej stltży Pożanej
j
s 4050Ulosażeniażohieży fawodovych mdtenino$$h o@ funkcjola|iuszy
$ .|2l0 zaku! natdialóv i \vposafeÓia o lśvotęl ] 6632l.
świadcan'cLw slacjonańej
s 4370oplaly f t'tufu zkupu usługtelekomunikacyjnyclr
Publicaej sieci telefonichej o l.Totę20 zł'
2. w dziale 852 Pomocspoleun.
dzi!ł!|ność
i) rofdzill 85295Pozosta|a
s 4l ]? składkina ubezpieczniaspo]tne o kwotę924j'9 zł'
s 4119sktadkjna uhefliazenia spo]ecfueo ksotę l63,44z}'
s 4127sk]adkina Fudusz Pmcyo kRoĘ |42.] l zł'
s 4129składkim Fuudusz.racyo kwolę 24'60zł'

b) rozdzinl85218Powi.towecentr!pońocyrodzinie
osbowe p6coMików o kwotę.1ó22ł'
$ 40]0 \łynag@drenie
J. w dzialĆ801ośsiati i wyclowani€
rozdzi!ł 8014óDokszlałcani€ i doskonalelien.uczyci€ | i
$ 47oo szkolenja pracoMików niebędącycLczlonkmi koĘlsu slużby qayilnej
4. w dzi e l50 PfutwóIstwo przenysłÓwe
Iozdział 15011Rozwój przedsiębiorĆżości
ł ó639 Dotacje celorvepŹekaae do Mnorządu województwana inwest'cje i zakupy
itrw*tycyjnerealizołfue na podstawiePoozuncń (mów) mĘ&y jedDosItmi s@oŹądu
o kwotę98 725zł'
tery'torialnego

us|ugowa
5' w dziale710DziłI.lność
rofdfial 71095Pozostaładzialalność
s 2960 lżeleły redystrybucyjleo tTotę 60 000 zł'

s3.
zwiększ. Śię plan łydatków
2 832 340,56rl,

budźetu powiatu na 2011 rok

o kvotę

|. w dz|.|e'54 Bezpie(zeńst{o PUbli.' ne i ochron. ltecis tDż!rc$ a
rożdzitł 75411 Kon€ndy powiztorv€ P.ńsh'owej strtł Pożtrnej
$ ]070 Wyda&i osobowe niezliczone
i fuŃcjoffiinsbn o kłolę ] l 6ó3 fł'

do uposażeń slplamo

żolnieŹom

$ 4070 Dodatkoweuposż.enierrche dla żołnieEyzawodoqch ore Mglody rocae
d]ofunkcjonriuszyo kwotę6 214fl'
s 4350zakup uslugdostępudo sieci Inlemeto krvoĘ20 2ł'
2. w dziale 852PomocŚpoleana
&) rczdzitł 85295Pozostllo dzillnlność
ł 4177vymElodzmia bezosoboweo kłotę 2 341'90ż]'
$ 4]79 wymgŃdzenia b@sobowe o kwotę413'04żł.
s 430?ZakupuŚluc pomstĄch o kwotę96 324'74zl.
lorcśa|ycho kyotę 1ó 998'482I,
$ 4]09 Zakupu9ług

b) rozdział85218Powiltowecentrapomocyrodzinie
qnagrcdz€nia rcomeo kwotęó4 zł'
$ 4040Dodatkowe
o kwotę92z]'
s .|l I0 skladkinaubefpieenia slołeczne
$ 4120składkinaFudusz Pncy o kwolęl0ó żł'
niealiczole doł']4ragrcdzeń
o kwotę200zł'
s 3020vydatkiosobowe
3. w dzia|€ 80l oświżtżi {Tchowłnie
nżu.zycieli
i doskona|enie
ł) rozdział80146Dokśrt.łc.Die
$ ]o2ovyda&i osobofuniefaliczo'edosllagrcdzdr o kwolę1253zl.
(Lo)
b) rozd'xł 80195Pozostaładziała|ność

o kwoĘ 2 968'19zł'
$ 4l l7 skladki na ubefpiecfeniaspołecme
$ 4119skladki na ubąpiecfeniaspoleche o kfulę 524'33żł'
485'56fł'
$ 4l27 sldadkina Fbdug Pńcy o ]<woĘ
A 4l29 sł]d!i fu FutrduŚzPEcy o krvoĘ85,47zł'
o kłoĘ l9 ó 15'25f]'
s 4l77 v]na$o&oja bezosobołe
s 4179wFagrodfenia b€zosboł€

o kwolę3 46l,20 ',

$ 42l7 zanupnaleńałówi v]posaEnia o kwoię3 5702l'
s 4219Zakupnaleriałówi *lposażedao kwotę630zł'
$ 4247zlkup pońocy nauloĘc]r. dydlktyczrycL i kiązek o kwoĘ tj 883,05ż'
zl.
s .1249zakupponocy naukołych'dydatlycmychi ksiąŹeko kvolę 2 .149,95
$ .1307zakup uslugpozostalycho kfuĘ l 700zł'
$ 4]09 fakup ulug pozos1aryclo kMtę ]00 zł'
c) rofd''I

80130 sżkołyżawÓdÓve

o kwoĘ 8 0o02ł'
$ 4l70 wynagrcdrediabezosobowe

(zsl ,
d) rożdżiał
80195Pozostała
dzialalność
$ 4] ]7 sk]adkina ubezpie@i! spolecae o kwotę2ó 878'70zI.
ł 4] l9 sk]adkjnanbezpi€cfenia spolecae o kwotę4 743'30fł'
9 4]2? sldadkim lundusz PBcy o kwotę4 363'05z}'
$ 4129składkina Fudusz lracy o kwoĘ 7ó9'95ft
s 4l77 wynągo&eda bezosoboŃ o usaĘ |'1,1994'ż5z|'
o lśvo!ę
3l 4l0.75 z]'
$ 4179wynagodzeniabezosobowe
$ 42]7 za]op oalłia]ów i ł1losemia o twotę ló 6?2'20zl$f f'o7"}JpTaleńaló! i k}po.'eDaoktok2a!2'|5/l'

$ 424?Z€]op pońocy mukołycL dydlktycfuychi książeko kMtę 208 2i6 fI.
s 4249zaku! pomocynaukosych,dyda]qczn'ch i tsiążeko kwolę36 744zł'

"Ł

s 42ó7 Zalap eleĘii o kwotę3 0ó4.97f]'
$ 4269ZakupeneĘii o kmĘ 5.10'88zI.
$ 4]07 Zskup uśuepobslałycho ]rwotę219990.9?zl.
{ 4]09 zakup us}ugpohstałycho kwotę38 82l '93 fł'
w siacjommcj
$ 4]7? opłatyz t)'lułtrf5tDpuusluglelekomuikacyjnychświadczonych
kwotę
]
473'39
z]'
publicznejsiecitele|onicznejo
N sLlcjonmej
$ 4379op]atyz Ę'tulnfakupuuslugtelekomuikacyjnychświadczonych
publicznejsiecitelefon'cznejo kwotę2ó0'0l zł.
{ ó067 \łyda&ina za|aly inŃstycyjne jednostekbudż€iowyclro kwolęó8 000zt'
q ó069 vydalki Dazakuly inwstycyjnejedrostekbudżetolycho kwotę]2 000fł'
4. w dzialeó00 Transporti |ąĆfność
rożdział60014Dmgi publicżnepowiłłowe
o kwotęl 777 ]78,90''
$ ó050 vyd ki ińweśycyjnej€drostekbudżetoł],ch
5'

rv d'a|€ 750AdministraĆjlpubliczn.
rczdzial 75095 PozoŚt!ła dfia|alność

do samouąduwojewódŹwana inwestycjei akupy
$ óó]9 Dotlcje cclowe pŹ€kare
podstawie
inweslycyjneEaliawee na
lorczumi.ń (umół) niędfy jedloslkui smorądu
o kwo1ęó 9522i'
ter'1orialnego
zgo.lnie z Tabelą Nr 2 do liliejszej
34 522716,62zl.

uchwa]l P]& Ędajków

po mimrch

$4.
Bprcsadfonych w niniejszej ucbła]ą wprcwadfa Śię nólępujące zńiey
w łyniku dio
w uchwale Budżetowejna rok 2010 Powiafu Bia]obŹ.skiego lII/2/10 z dnia 30 Endnia

2010r

l) Uśa]asĘ dochodyw łącaej kwocie33 069468'69z|. z lego:
zł
a) bjąącew kłocie25 5l0 535,69
558
933
zl
ńająlkowe
wkwocie
7
b)
2) UśalaŚię {1.tatkiw łącaej kwocie34 522716'6żzł' z teeo:
a) bieżąc.
w twocie25 171628'72fl
b) nają&ovewkRocie9 35] 087,90fł

l. Uslala się deficyt {

1rysokości 1453 2.|7'93 zl' slin&sowdy

a) ktdylów i połczek w ksocie | 104 418 f|
b) puychodów ż lylulu imyc]r rczliczeń kBjo$}'ch cvoln€
bankowyn) w l$ocie 392 403'93 zl

pŹychodani

środki na rachulnu

2' Uslala się pu'cbody budżetuN kłocie 2 096 851'93 zl. z mstępującycht},tu]ów:
a) kjed}1yi pożyczki }'k]vooie 1 704 443 żl
b) pŹychody z Ę'tuln imyclr Ńzlicfeń kdo$Tclr (wolne śrcdkj na ńchunku
zI
bankowyń)w kwocie3'2 .103'93
3' U stalasię ozclod' budżetuiv kwocic 643 ó04 z] z nbtępujących lylułów:
a) kFd,ty w kwocie 5 l0 340 fł
b) pożycznirY kwocir I]3 264 2ł

s..
v łlniku w!rc]vldzonych aim y niniejsrej udNvale wposada się następującenimy
ll'22l10 Powiatu
w załączniliu Nl ] do uchwlly budżetowej na bk 201] Nr
gludnia
udzielone
w
201l
a f budŹenl
2010 rcku ''Dotacje
Bialobrreskiego
f dnia ]0
Posiatu podniotom należąc'n i nic należącyndo sekora finansórł publicfnyclr'.

s6.
w wyliku RllosŹdfonych him w niniejszej lchwale sprcMda się następującehifuy
narok20]l Nr jl]22l]0 PorviauBiałobŹcskiego
\'zalĄcfnikuNr3 douchwalybndżetowej
w 2011roku.,
2 dnia ]o grudnia20]0 Ńku,,admia ins'est'dne PowialuBiałobżeskie8o
Wpmwada sic zadlnit :
Nr 12 ''Renoht dlogi Połialowej N! lI]]
cllkorvit! LTorn zadania518 055,U zl.

w Bukówno - cztrnocin

G.olki.,

Nr 13 ..Renonl drcsi powiatoBej Nl 1]04 lv osuchów' calkoNita |$ora zad!tri!
ll33?3,5621.
Nr 14..Renont drogi powiatorej Nr l l04 wPrzybysfev

osuchów.. calkorvita l.Tota

Nr 15..Renontdroeipoliatowj Nr l]04 w Falęcice Nowc Misto' ca|koYit! krvoI'
Nr16

''
drogipowiatotejNI1l09 wJabłonfu U]ów cllkowit' kwota
"PŹebudowa

Nr 17 PoKL zdrowie spolt Urcda . zkup środkówlMiycb.. cllkorvitl kr9ot!
"
wDroład2nn znianY $ zlila.ju:

'.i

Nr3,' PtrbudoMdrogi powiatowejNr 1106wJsioiec
na gmicy powiatu'@lkopitt kwotr z.dania 75 000zl.

-lr()rMModcinkuDalboów

$7.
w łlliku wlfuładmlyc]r aiu w lini€j%j uclwale łlrowadza się MtB)ujące mifuy
w TabeliNr 3 do lchwav bulżtowj e rck 20ll N' lllż2ll0 PowiatuBiałobrcski€co z
dnia 30 gndlia 2010 .oku !n. ''PĘ'!hody i rczchody bu&et! powia1uw 20ll1..
(zalącail \r 5)

s8.
Wkomie uch$Ełypowita sĘ zŁdowi

PowiarL

$9,
Uohłał!wcloitzi w życir f dii€ń !odję.i! i podlegaÓgłoŚrelin'

'*fJ""sfff:

Ufasadnieni€
stńfy tożmej
l) Na wniosek Konendanta Powiatowej PańŚ'los€j
przcnosisię środki
l' dziale754 rozdzial754ll w kwocię
w BialobŹegach
l7 897 z!' z ptzęzna.z.nienna łyllatę nagródrocznych,zaku! usługdostępu
do Śieci ltrtęrnęt'wypłatęświadcfeń'
2) Na rvniosekDyrektoraPCPR przenosisię śrÓdl.iŃ dziale 852 rofdział85295
i w rÓz&iale 85218 w kwoci9 1ló540'16 zi' f pże^aczeni.m
Da zubefpieczedeśrodkó' na v'datki dolyczącerealizacji projcktu..Lepsze
j ulio...oraznawypłatędodatkowęgo
Nyna8rodzenia
rocaego za 20l0 rok.
3) Na mioŚek Dyrektola Licęum ogÓlnokŚftalcące8o im' fumii Klajorvej
w Białobfe8achlrzelosi się środkirv dfia]e 80l rozdział801'{6w kwocie
1253 zł' f vzeznacanier na opłatęza studia pracown]k. w ranach
fawodowe8o,araz rczdzir|e80195 w kwocie 49673 fł'
doskonalęnia
na plojektpt..' PieNŚfapomoc

ż}cia!!'
szfusąmtorYania

4) w lamach podziału środków pżef Ministerstrvo splaw we$nętrhych i
Adnj.istracji na NNvmie Śkutków klęsk 7'aaiolo'ych pize\'iduje się
dofindNowanie do reno!fu dróg !a l$otę l 350 000 zł. (P!omcsa)' pofoŚałę
środkjw Ę,sokości 35217a'90 zł' udfiał wl6ny w zadaniaĆL locŁodfić
będzie f rvo]nychśrodkó$'na nchunku banko$fm.
5) Podpisma zostala umorva na rĆaIizacjęprcjeldu pn. .. zd.o1vie spo. Uroda
PoKL'' kwola zadaniaw 2011 loku: 854886'50fł' w tym śrÓdkiwlaŚne
108 998,03zł. Realizaro.em p.oj€klu będzic Zespć,łszkól Ponadgima,jalnych

