2011
UchwałaNr 12115/
Zarządu Powiatu Białobrzeskiego
zdniaf0 maja 2011r'
budżetupowiatu w 2011r.
i
w sprawie zmian w pruni" a*r,oao* froutt.ow
z dnio 5 'czerwco 7998r'
ustowy
pkt'
4
2
ust'
32
art'
podstawie
Na
r, Nr 1-42,poz'7592z późn.zm,)orozort.
,
zóol
u'
powiatowym
1oz.
o samorzqdzie
(Dz'u' Nr 157'
publicznych
o
2009r'
finansach
,,i"rpria
)i
ario
z
ustawy
zs7 ust.l-,2,3
uchwala,co następuje;
Białobrzeskiego
ń,. pąól z*ząd Powiatu

s1.
powiatu na 20l.1 rok o lrwotę 20 429 zł.
budżetu
dochodów
plan
Zwię|<szasię
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1. w dziale 754 Bezpieczeństwo
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$ 2110
zIecone ustawami ręalizowane przez
admiństracji rządowej o,* i^" zadania
okvtotę2}429 zł.
po zmianach
niniejszej uchwaĘ Plan dochodów
Zgodne z załączntkien Nr 1 do
34II4 020,18zł',

s2.
powiatu na 2011rok o lrwotę 47|7 zł.
Zmniejszasięplan wydatków bułlżetu
zakresie polĘki społecznej
1. w dziale 853 Pozostałezadania w
rozdział 85333Powiatoweurzędy pracy
o kwotęI 436zł.
osobowepracowników
$ 4010Wynagrodzenia
Pracyo kwotę2 881zł.
$ 4120SkładkinaFundusz
2.

w dziale 8Oloświatai wychowanie.
szkół
obsługiekonomiczno - administracyjnej
rozdział 80il4 ';;"ry

(Lo)

świadczeńsocjalnych
$ 4440 odpisy na zakładowyfundusz

o kwotę 400 zł.

s3.
powiatu na20Ll rok o kwotQ25 146zł.
Zwiększasięplan wydatków burlżetu
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1. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie po|iĘki społecznej
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
$ 4040 Dodatkowewynagrodzenieroczne o kwotę 3 436 zł,
$ 4440 odpisy na zakJadowyfirnduszświadczeńsocjalnycho kwotę 881 zł.
2. w dzia|e 754 Bezpieczeństwo pub|iczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
$ 3070 Wydatki osobowe nieza|iczone do
i funkcjonariuszomo kwoĘ20 4f9 ń'
3.

uposażeń w1płacane żzołnieruom

w dziale 8Oloświata i wychowanie
rozdzi^ł 80114 ZespoĘ obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

(Lo)

$ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
o kwotę400 zł.
Zgodrlte z zatącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Plan wydatków po zmianach
35 567268.112|.

s4.
Uchwaławchodziw życiez dniempodjęciai podlegaogłoszeniu.
Starosta
Andrzejoziębło....
Wicestarosta
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AdamBolek.....
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LeszekGałkowski.........
:
Artur Pastuszka.

Uzasadnienie
l)

DecyzjąWojewodyMazowieckiegoNr 0261201|z dniaLl.04.201lr. zwiększa
'się środkiw dzia|e 754 rozdział'7541'|w kwocie 20 429 zł. z przeznaczeniem
na wydatki bieżące.

2) Na wniosek Dyrektora PowiatowegoUrzędu Pracy przenosi się środkiw dziale
853 tozdziaN 85333 w kwocie 4 317 zł. z przeznaczeniem na uzupeŁrienie
wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych w ramach proglamu Kapitał
Ludz-|i działarlie6'|.2 pt. ,, Inwestycjaw Rozwój'', oraz przenosisię środkina
zakJadow fundusz świadczeńsocjalnych.
3) Na wniosek Dyrektora Liceum ogólnoksŹałcącego im. Armii Krajowej
przenosisię środkiw dziale 80| tozdział80114w kwocie 400 zł.
w Białobrzegach
z przeznaczeniem
na szkoleniepracowników.

