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Uchwała nr XDVl34112
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmianw budżecie Powiatu na2012r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
(tekst jednolity:Dz.IJ, z200lr. Nr 142, poz.

l.

§2

zwiększyć plarr dochodów biezących budzetu w dziale w dziale
wychowawcza", rozdzialę 85403,,Specjalne ośrodki szkolno-
o kwotę zł,400,-.
zwiększyć plan wydatków biezących budzetu w dziale 854,
o kwotę zł.400,-.

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
1592, zpóżn. zm.),

uchwala się, co następuje:

§1

ZmniejszYĆ częŚĆ oŚwiatową subwencji ogólnej w dzialę 758 ,,Rózne rozliczenia,,,
tozdziale 7580l ,,Częśó oświatowa subwencji ogólnej dla jódnostek samorządu
terytorialnego" § 2920 o kwotę zł.589,238,-.
ZrnniejszYĆ Plan dochodów budzetu w dziale 756 ,,Dochody od osób prawnych, od osób
ftzYcznYch i od innYch jednostek nieposiadających osobowości prawnej Óraz vłydatki
7wilzane z ich Poborem", rozdziale 75622 ,,Udńały powiatów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa" § 00l0 o kwotę zł.529.2Ź6-,-.
ZmniejszYĆ Plan wYdatków bieżących budzetu poprzez zmniejszenie rezerwy celowej
w dziale 758 ,,Róznę rozliczęnia", tozdziale 758i8 ,,Rezerwy Ógóhe i celowó,, § 481ó
o kwotę zŁ.589.238,- (na cele oświatowe).
Zwiększyó plan przychodów budzetu § 950 o kwotę zł.529.226,-.

l.

ż.

3.

4.

2.

854 ,,EdŃacyjna opieka
wychowawcze" § 0830

rozdzialę 85403 § 4220

1.

)

§3

Zwiększyć plan przychodów budzetu § 950 o kwotę zł, 88.000o-.
ZwiększYĆ Plan wYdatków majątkowych budżetu na inwest}cje i zakupy inwestycyjnew dziale 801 ,,OŚwiata i wychowanie", rozdziale 80120 ,,Li""u ogóhoksztńcąLe,,
§ 6050 o kwotę zł. 88.000,-.

1.

2.

3.

§4

Zwiększyć planprzychodów budzetu o kwotę zŁ. t.824.662,- w tym:
1) § 950 o kwotę zł.764.662,-
2) § 952 o kwotę zł. 1.060.000,-
zwiększyć plan dochodów majątkowych budzętu w dzialę 801 ,,oświata i
rozdziale 80130,,Szkoły zawodowe- § 6260 o kwotę zł.5l4.t23,-.
zwjv\yzv,c plan wydatków majątkowych budzetu, na inwestycje i zakupy
w dziale 80t, rozdziale 80130 § 6050 o kwotę zł.2.338.785,-.

wychowanie",

inwestycyjne,



1.

2,

§5

Zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu w dzialę 750 ,,Administracja
publiczna",rozdziale75020,,Starostwa powiatowe" § 6630 o kwotę ń.2S.000r-,

ZmńejszyŁ plan wydatków bieżących budZetu w dzialę 7l0 ,,DzińalnoŚÓ usługowa",

rozdzii|ę7lÓ13 ,,Prace geodezyjne ikartograficzne (nieinwestycyjne)" § 4300 o kwotę zł.

5.750,_.
3. Zwięiszyó plan wydatków majątkowych budżetu, na inwestycje i zakupy inweĘcyjne,

w dziale 75},rczdzia|ę75020 § 6060 o kwotę zŁ.30.750,,.

§6

W uchwale nr XV/93/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia ż2 grudńa Ż0llr. w sPrawie

uchwalenia buóżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2012, Zńączntk Nr 3 ,,Plan PrzYchodów
i rozchodów budzetu powiatu w 20l2r." otrzymuje brzmienie jakzńącznik nr 1 do niniejszej

uchwały.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§8

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Załączniknr 1
do uchwały nr XlN134l12
Rady Powiatu Bzeskiego
z dnia 26 kwietnia 2012r.

Plan przychodów i rozchodów
budżetu powiatu w 2012r.

W

PRZYGHODY RozcHoDY
§ Kwota Kwota

1 2 3 4 5 6

950 inne zródła (wolne środki) 4 949 330
992 Spłata otrzymanych krajowych

oożv czek i kredvtów. w tvm:
2 660 163

spłaty pożyczek 480 438

952 pożyczka ,1 060 000
- spłata pożyczkiw WFoŚiGWW
Opolu (Termomode rnizaĄa budynku
l LO i ZSE w Bzegu)

260 688

- spłata pożyczki w WFOS|GWw
Opol u (Termomode rnizacja budy n ku
ll LO w Brzeou)

219 750

sołatv kredvtów 2 179 725
- spłata kredytu w BOŚ (Pzebudowa
skzyźowania drogi krajowej nr 39 z
drogą powiatową nr 1174 O i drogą
gminną nr 102141O na
skzyżowanie typu małe rondo)

163 380

-spłata kredytu w BGK w Opolu
(Remont mostu w ciągu drogi Nr
1508 O i remont dróq powiatowvch)

390 000

-spłata kredytu w BS OANołczyn
lRemont droq powiatowvch) 350 000

-spłata kredytu w BGK w Opolu
Pzebudowa pomieszczeń i

\Afu kozvstanie enerqii BCM
1 276 345

Razem 6 009 330 Razem 2 660 163


