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Uchwała Nr 183/1057/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 14 grudnia 2017 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok  

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku,  poz. 1868)  

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego 
uchwala, co następuje 

 

      § 1 

 

Przyjmuje się  projekt uchwały  Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

   

      § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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Uchwała Nr  XXXIV /     / 2017 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 15 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok 

 
Na podstawie art.12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 

2017 roku, poz.1868) oraz  art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu stalowowolskiego poprzez: 
Dział Rozdział § Nazwa  Zmniejszenie  Zwiększenie 

600   Transport i łączność 75 170,- 255,- 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 75 170,- 255,- 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  255,- 

  
 z tego  

wpływy ze sprzedaży składników majątku ZDP 

 255,- 

  6290 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

75 170,-  

   

z tego 
zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków wsparcia finansowego Nadleśnictwa 

Gościeradów w wyniku oszczędności na przetargu na  zadaniach: 

„Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1001R  Gościeradów – Zdziechowice” –  
o kwotę 2 255,- 

„Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1004R  Zaklików – Borów” – o kwotę 72 915,- 

75 170,-  

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 650 640,- 1 885,- 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 650 640,- 1 885,- 

  0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości  

1 650 640,-  

   

z tego  

wpływy ze  sprzedaży nieruchomości – wartość  według wyceny rzeczoznawcy : 

-przy ulicy Jagiellońskiej 17 – działka 382 i  383/1 o wartości 850 640,-zł 
-przy ulicy Okulickiego 12 – działka 804 o wartości  800 000,- zł 

1 650 640,-  

  2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami  

 1 885,- 

   

z tego  
potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 

służebności, użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności 

nieruchomości Skarbu Państwa (udział 25%) 

 1 885,- 

750   Administracja publiczna 

 

 

22 426,- 26 357,- 

 75020  Starostwa powiatowe  20 926,- 24 857,- 

  0580 
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

 6 156,- 

   

z tego 

kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej, 

niewłaściwe świadczenie obsługi telekomunikacyjnej oraz od wykonawcy 

zadania inwestycyjnego za niewywiązanie się z warunków umowy  

 6 156,- 

  0690 Wpływy z różnych opłat   9 305,- 

   
z tego 

opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi 

 9 305,- 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
 1 910,- 
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z tego 

wpływy ze sprzedaży składników majątku (złom) w Starostwie Powiatowym 
 1 910,- 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
 1 203,- 

   
z tego 
zwroty należności dla powiatu z lat ubiegłych na podstawie tytułu wykonawczego US  

oraz zwroty niewykorzystanych przez sąd zaliczek 

 1 203,- 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  6 283,- 

   
z tego 

wpłata z tytułu zastępstwa procesowego  
 6 283,- 

  2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

20 926,-  

   

z tego:  

porozumienie z Powiatem Niżańskim dotyczące przyjęcia do 

wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego 

-  zmniejszenie w wyniku zmiany zakresu powierzonego zadania 

20 926,-  

 75095  Pozostała działalność 1 500,- 1 500,- 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 
 1 500,- 

   
z tego 
darowizna Podkarpackiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej na organizację IV Forum 

Pszczelarskiego – zmiana klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie w  § 0970 

 1 500,- 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,-  

756   

  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

113 063,- 1 179,- 

 75618  
Wpływy z innych opłat  stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

 1 179,- 

  0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych  ustaw 

 1 179,- 

   
z tego  

opłaty za zajęcie pasa drogowego 
 1 179,- 

 75622   Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
113 063,-  

   0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  
113 063,-  

 
  z tego  

zmniejszenie planu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w związku 

z niskim wykonaniem wpływów  (III kw.  2017 roku – wykonanie 43,3%) 

113 063,-  

758   Różne rozliczenia  182 890,- 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego  
 125 000,- 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   125 000,- 

 

 

 z tego  
zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie 

kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 

KN w tym przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN – decyzja Ministra 
Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.49p z 28-11-2017 roku 

 50 000,- 

 
 

 zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie 
doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach – 

decyzja Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.46p z 28-11-2017 roku 

 75 000,- 

 
75802 

 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
 53 727,- 

  2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu  53 727,- 
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z tego  

zwiększenie ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu, które w 2016 roku 
otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na prowadzenie domów pomocy 

społecznej – decyzja Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.4.2017 z 08-12-2017r. 

 53 727,- 

 75814  Różne rozliczenia finansowe  4 163,- 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  4 163,- 

 
  

z tego 
zwiększenie  dochodów według informacji MRF w zakresie rozliczenia podatku 

dochodowego od osób prawnych CIT (2016 rok i II kw. 2017 roku) 

 4 163,- 

801     Oświata i wychowanie 24 260,- 1 327 171,- 

 80120  Licea ogólnokształcące 22 307,- 33 654,- 

  
0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ZSP Nr 1) 

 15 000,- 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  18 654,- 

  

 
z tego 
zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez pracownika w związku z 

postanowieniem sądu IV P 64/16 (ZSP Nr1) 

 18 654,- 

  

2051 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

22 307,-  

   z tego 
dofinansowanie projektu pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” – 

umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu 

ERASMUS+  Nr 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 (ZSO) – zmniejszenie w 
wyniku rozliczenia końcowego w 2018 roku 

22 307,-  

 80130  Szkoły zawodowe  1 953,- 1 293 517,- 

  
0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  

 19 000,- 

  
 

z tego  

wpływy z najmu pomieszczeń  ZSP Nr 2 – 1 000,- ZSP Nr 3 – 4 000,- CEZ –14 000,- 
 19 000,- 

  0830 Wpływy z usług    21 554,- 

   
z tego: 
wpływy z tytułu działalności  Centrum Egzaminacyjnego ECDL – CEZ 

 544,- 

   wpływy za  organizację i obsługę OKE  – CEZ  16 810,- 

   wpływy z usług warsztatów szkolnych - CEZ  220,- 

   wpływy z tytułu zwrotu za zużycie energii, wody, wywóz odpadów  3 980,- 

  

2051 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

1 953,- 1 252 963,- 

   z tego 

dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu 
zawodowym”  – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr  POWERVET- 2017-1-

PL01-KA102-036071 z 28-09-2017  roku  (ZSP Nr 2) 

 511 854,- 

   
dofinansowanie projektu pn. „Czas zawodowców”  – projekt w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS 

umowa Nr  POWERVET- 2016-1-PL01-KA102-025809  z 07-12-2016  roku  

 (ZSP Nr 3) 

 225 982,- 

   dofinansowanie projektu pn. „Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro”  –  projekt w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

współfinansowany z EFS umowa Nr  POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-038015  z 
11-09-2017 roku  (ZSP Nr 3) 

 515 127,- 

  
 

dofinansowanie projektu pn. „Dobry zawód- lepsza przyszłość”  – umowa z 
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+  Nr 

2015-1-PL01-KA102-016094  z 30-07-2015 roku  (ZSP Nr 3 ) – zmniejszenie  z 

tytułu rozliczenia końcowego projektu  wynikające z kursu EURO 

1 953,-  

851   Ochrona zdrowia  50 000,- 
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 85111  Szpitale ogólne  50 000,- 

  6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu  pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

 50 000,- 

   z tego  
pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola  na zakup  wyposażenia na SOR w SP ZZOZ 
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym  w Stalowej Woli - URM Nr LXIV/ 805 /17 z 

01-12-2017 roku 

 50 000,- 

855   Rodzina  175 505,- 

 85510   Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  146 403,- 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  146 403,- 

 

  

z tego 
zwrot powiatu kraśnickiego za pobyt dzieci w placówkach  opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie powiatu stalowowolskiego –  ugoda sądowa sygn. akt I 

Co  401/17 

 146 403,- 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  29 102,- 

 
  

z tego 
darowizny pieniężne osób prawnych i fizycznych przeznaczone na rzecz 

wychowanków domu dziecka  

 29 102,- 

926   Kultura fizyczna  55 368,- 490,- 

 92695  Pozostała działalność 55 368,- 490,- 

  6260 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

55 368,- 490,- 

   

z tego  

zmniejszenie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
zadania pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  im. KEN w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5” w ramach 

programu modernizacji infrastruktury sportowej edycja 2016– umowa Nr 
2016/0144/1020/SubA/DIS/R  z 05-09-2016 roku – w wyniku rozliczenia końcowego 

55 368,-  

   

zwiększenie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
zadania pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” w ramach 

programu modernizacji infrastruktury sportowej edycja 2016 – umowa Nr 
2016/0149/1020/SubA/DIS/R  z 05-09-2016 roku - w wyniku rozliczenia końcowego 

 490,- 

   Razem dochody  1 940 927,- 1 765 732,- 

 

§ 2 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego poprzez:                      
Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie  Zwiększenie  Tytuł zmiany 

600   Transport i łączność 75 170,-  Zmniejszenie  w planie 

wydatków ZDP o kwotę 75 170,- 

w wyniku oszczędności na 

przetargu  na zadaniach: 

- „Przebudowa  drogi powiatowej 

Nr 1001R Gościeradów – 

Zdziechowice”  – 5 639,- 

- „Przebudowa  drogi powiatowej 

Nr 1004R Zaklików – Borów”  

                          – 69 531,- 
 

 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 75 170,-  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

75 170,-  

757   Obsługa długu publicznego 132 600,-  Zmniejszenie o kwotę 132 600,-  

w planie wydatków z tytułu spłaty 
kredytów poręczonych przez powiat, 

zaciągniętych w roku 2006 i 2013 

przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital 
Specjalistyczny        
 

 75704  Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego 

132 600,-  

  8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 

gwarancji 
132 600,-  

801   Oświata i wychowanie  115 493,-  

 80120  Licea ogólnokształcące  508,- Zwiększenie planu dotacji o 

kwotę 508,- dla  KLO w związku 

ze wzrostem liczby uczniów od 

grudnia 2017 roku 

  2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 

osobę prawna inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub przez osobę fizyczną 

 508,- 
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 80130  Szkoły zawodowe   114 985,-  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  114 985,-  Zwiększenie planu wydatków o 

kwotę 114 985,- w związku ze 

wzrostem zadań rzeczowych 

szkoły od 01-09-2017 roku z 

tego: 

-ZSP Nr 1- 24 000,- 

-Starostwo Powiatowe dla szkół 

zawodowych – 90 985,- 

851   Ochrona zdrowia  50 000,- Zwiększenie o kwotę 50 000,- dotacji 

dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 
Specjalistycznego na dofinansowanie 

zakupu wózków i  łóżek 

transportowych dla SOR w SP ZZOZ 
Powiatowym Szpitalu 

Specjalistycznym  w Stalowej Woli 

 85111  Szpitale ogólne   50 000,- 

  6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych 

 50 000,- 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 90 985,-   

 85406  
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 

w tym poradnie specjalistyczne 

74 985,-  Zmniejszenie w planie wydatków o 

kwotę 74 985,- do rzeczywistych 

potrzeb na realizację zadań 

pozaszkolnych 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 985,-  

 85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 000,-  Zmniejszenie w planie wydatków o 

kwotę 16 000,- do rzeczywistych 
potrzeb na realizację zadań 

pozaszkolnych   4300 Zakup usług pozostałych 16 000,-  

926   Kultura fizyczna  41 933,-  Zmniejszenie w planie wydatków o 

kwotę 41 933,- w wyniku 

oszczędności na przetargu dla 
zadania „Przebudowa i remont sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej 
Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” 

 92695  Pozostała działalność 41 933,-  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

41 933,-  

   Razem wydatki 340 688,- 165 493,-  

 

§3 

1.Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu powiatu, po zmianach, wynosi łącznie  

   18 127 232,- zł w tym: 

  1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie               10 710 278- zł 

  2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie       7 416 954,- zł. 

2.Załącznik do uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017 Nr  

   XXIII/163/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku  pn.  

   „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu stalowowolskiego  

    w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                 
                                                                                                   

Zaakceptowano: 

Elżbieta Kulpa-Skarbnik Powiatu 

Andrzej Ziarek- Radca prawny            
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/    /2017 

                                                                                                                                                                     Rady Powiatu Stalowowolskiego  

                                                                                                                                                              z dnia 15 grudnia 2017 roku 

 ZESTAWIENIE   PLANOWANYCH   KWOT   DOTACJI   UDZIELANYCH   Z   BUDŻETU  POWIATU  STALOWOWOLSKIEGO  W  2017 ROKU 

DZIAŁ 

 
ROZDZIAŁ 

§ 

 

PODMIOT OTRZYMUJĄCY  

DOTACJĘ 

 

PLAN  

 

Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania 
 

Jednostki  
sektora  

finansów  

publicznych 

Jednostki 
spoza 

sektora finansów 

publicznych 

1 2 3 4 5 6 7 

bieżące 

                Dotacje celowe 5 481 833,-  1 280 954,- 4 200 879,-  

600 60078 

§ 2710 

Gmina Czersk 20 000,- -art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym  oraz art. 216  ust. 2 pkt 5  

i art. 220 ustawy o finansach publicznych 

 

Dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze 

drogowej, poczynionych przez nawałnice, wichury i huragany na terenie 

Gminy Czersk w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 roku 

20 000,- - 

750 75095 

§ 2710 

Gmina Zaklików 1 000,- -art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym  oraz art. 216  ust. 2 pkt 5  

i art. 220 ustawy o finansach publicznych 

 

Dofinansowanie udziału 3 laureatów VII edycji Międzynarodowego 

Festiwalu Piosenki Angielskiej w Zaklikowie, w polonijnej imprezie 

organizowanej przez czasopismo polskojęzyczne „Goniec” pod nazwą 

Morliny Polish Festival w Londynie w dniach 8 – 11 września 2017 roku 

1 000,- - 

755 75515 

§ 2360 

Zlecenie zadania po 

przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert 

125 208,- ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej 

 

Zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utworzenia 2 punktów 

pomocy prawnej zlecone do obsługi przez organizację pozarządową 

prowadzącą działalność pożytku publicznego – Lubelski Ośrodek 

Samopomocy w Lublinie 

 125 208,- 

851 85117 

§ 2800 

Zakład Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczy SP ZOZ  

ul. Dąbrowskiego 5 

Stalowa  Wola 

 

262 200,- art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej 
 

Dofinansowanie: 
1) programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie 

pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”  przyjętego 

URP VI/46/07 z 30-03-2007 roku                            – 214 230,- 
2)remont pomieszczeń placówki                               –  47 970,- 

262 200,- - 
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852 85202 

§ 2580 

 

Zgromadzenie Sióstr 

Opatrzności Bożej  

w Grodzisku 

Mazowieckim  

ul. Okrężna 33 

 

1 188 621,- art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o  pomocy społecznej 

 
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania  43 

mieszkanek domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie 

decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku. 

 

Umowa Nr 2/15/PS-DPS zawarta ze Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności 

Bożej na prowadzenie DPS w Irenie dla 76 kobiet, obowiązuje od 01-01-

2016 roku do 31-12-2020 roku – dotacja z budżetu państwa – 1 173 621,-  

 

doposażenie pokoi mieszkanek  (pomoc Gminy Zaklików)        – 15 000,- 

 

- 1 188 621,- 

852 85205 

§ 2820 

Stowarzyszenie Ruch 

Pomocy Psychologicznej 

„Integracja” 

w Stalowej Woli  

ul. Polna 18 

12 000,- art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o  pomocy społecznej 

 

Dofinansowanie realizacji rządowego programu  korekcyjno- edukacyjnego  

dla  osób stosujących przemoc w rodzinie zleconego do realizacji 

Stowarzyszeniu „Integracja” – umowa Nr 1/17/PS-SOWiIK/PK-E zawarta na 

okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 roku. 

- 12 000,- 

852 85220 

§ 2820 

Stowarzyszenie Ruch 

Pomocy Psychologicznej 

„Integracja” 

w Stalowej Woli  

ul. Polna 18 

525 000,-  art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

  

Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, 

poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, 

wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu  

 

Zadanie realizowane  na podstawie  umowy Nr 3/14/PS – SOWiIK – 

zawartej na okres  od 01-01-2015 do 31-12-2019 roku 

- 525 000,- 

852 85220 

§ 2820 

Towarzystwo Pomocy  

im. św. Brata Alberta, 

Koło w Stalowej Woli  

ul. ks. J. Popiełuszki 4 

 

9 000,- art. 19 ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
 

Objęcie opieką pełnoletnich wychowanków domów dziecka w mieszkaniach 

chronionych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego 

 

Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/15/PS-MCH obowiązującej 

od 01-01-2016 roku  do 31-12-2017 roku, aktualnie w mieszkaniach 

chronionych  przebywa 2 wychowanków domu dziecka  

 

- 9 000,- 
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853 85395 

§ 2360 

Zlecenie zadania na 

podstawie art.11 ust. 2 

ustawy o działalności 

pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

85 000,- art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 
Dofinansowanie działań na rzecz  osób niepełnosprawnych  zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w  tym: 

- działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 16 000,-  

(Stowarzyszenie „Nadzieja” – punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem 

– 8 000,- i rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi – 8 000,-) 

- wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych        – 34 000,- 

 (Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła – wyjazd integracyjny i 

wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych                             – 9 000,-;  

Stowarzyszenie „Sonir” - wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

                                                                                                            – 16 000,-;  

 Polski Związek Niewidomych – rehabilitacja osób niewidomych     – 9 000,-); 

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla osób niepełnosprawnych  

                                                                                                – 35 000,- 
 (Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła) 

 

- 85 000,- 

855 85508 

§ 2320 

Gmina Warszawa –    19 920 

Gmina Krosno –         55 151 

Gmina Tarnobrzeg –   20 520       

Powiat kraśnicki    –   12 000           

Powiat mielecki     –   57 215  

Powiat miński –         12 300                   

Powiat niżański      –   7 920    

Powiat rycki             –  7 920        

Powiat tarnobrzeski –31 980 

Powiat krośnieński – 12 000 

Powiat sandomierski-24 000 

Powiat kielecki –       10 680 

Powiat biłgorajski –  14 400 

Powiat dębicki –        26 050  

Powiat leski –             11 500 

323 556,- art.  191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej  

 

Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów 

323 556,- - 

855 85510 

§ 2320 

Powiat leżajski     –   136 585 

Powiat krośnieński –   76 181    

Powiat niżański       –  80 677                                         

Powiat rzeszowski  –   48 084       

Powiat tarnobrzeski –257 571    

599 098,- art.  191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej  

 
Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 

innych powiatów   

 

599 098,- - 
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855 85510 

§ 2820 

Towarzystwo Pomocy  

im. św. Brata Alberta, 

Koło w Stalowej Woli  

ul. ks. J. Popiełuszki 4 

 

1 719 050,- art.  191 ust.1 ustawy  z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie 

placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży. 

 

Dotacja naliczona dla 28 wychowanków przebywających aktualnie w Domu 

Dziecka pn. OCHRONKA prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy  

im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4 - zadanie 

realizowane na podstawie  umowy Nr 1/15/WRiSPZ-DDO  obowiązującej od 

01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku 

 

 

- 1 719 050,- 

 

855 85510 

§ 2820 

Stowarzyszenie Opieki 

nad Dziećmi „ Oratorium” 

w Stalowej Woli  

ul. Ofiar Katynia 57 

487 000,- art.  191 ust.1 ustawy  z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej                                                                                                                           

 
Zapewnienie całodobowej  opieki i zaspokajanie niezbędnych  potrzeb  dzieciom  

i młodzieży  w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze  

i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub 

znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych 

dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci 

z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna , pomoc w nauce, dożywianie dzieci, 

poprzez:                          

1)prowadzenie  placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego 

 –  415 000,-  zadanie zlecone do realizacji umową Nr 2/13/WRiSPZ-PI od   

     01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku 

2)prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze 

   ponadgminnym –  72 000,- zadanie zlecone do realizacji umową  

   Nr 1/13/WRiSPZ-PWD od  01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku 

 

- 487  000,- 

900 90019 

§ 2830 

Nabór wniosków na podstawie 
uchwały Nr XV/107/11 Rady 

Powiatu Stalowowolskiego z 28-

12-2011 roku  w sprawie 
określenia zasad udzielania  

dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego, 

trybu postępowania w sprawie 

udzielania  dotacji celowej, 

sposobu jej rozliczania,  dla 
gminnych spółek wodnych  

30 000,- art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy  Prawo ochrony środowiska oraz art. 164 ust.5 

ustawy Prawo wodne 

 
Dofinansowanie  zadań z zakresu zaspokajania potrzeb 

gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji 

szczegółowych – zlecenie zadania spółkom wodnym:  
-Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu – 20 000,- z tego:  

     dla GSW w Radomyślu n/Sanem – 10000,-  

     dla GSW w Zaleszanach – 10 000,- 

-Spółka Wodna Gminy Zaklików – 10 000,- 

- 30 000,- 
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921 92105 

§ 2710 

Gmina Radomyśl n/Sanem 

 

Gmina Stalowa Wola 

 

Gmina Zaleszany 

5 300,- 

 

24 500,- 

 

3 000,- 

-art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym  oraz art. 216  ust. 2 pkt 5  

i art. 220 ustawy o finansach publicznych 

 

Dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez gminne jednostki 

organizacyjne, które złożyły wnioski o dofinansowanie zadań w zakresie 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

32 800,- - 

921 92109 

§ 2710 

Gmina Stalowa Wola 
 

12 300,- -art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym  oraz art. 216  ust. 2 pkt 5  

i art. 220 ustawy o finansach publicznych 

 

Dofinansowanie zajęć Politechniki Dziecięcej organizowanych przez Miejski 

Dom Kultury w Stalowej Woli dla uczniów szkół podstawowych z powiatu 

stalowowolskiego 

12 300,- - 

921 92116 

§ 2310 

Gmina Stalowa Wola 

 

30 000,- art.19  ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie  realizowane przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na 

podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku  

30 000,- - 

926 92695 

§ 2360 

Zlecenie zadania na 

podstawie art.19 a ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego 

i o wolontariacie 

20 000,- art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w 

ramach: gimnazjady, licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych 

o charakterze ponadgminnym - podpisano umowę z Powiatowym Szkolnym 

Związkiem Sportowym: w I półroczu na kwotę 8 790,-, w II półroczu na 

kwotę – 7 270,-  

- 20 000,- 

             Dotacje podmiotowe 3 280 309,-  94 234,- 3 186 075,- 

801 80120 

§ 2540 

 

 

 

Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Dorosłych  
„Twoja Szkoła” 

Stalowa Wola 

ul. Poniatowskiego 55 

 

–organ prowadzący CASUS 

Sp. z o.o. Grudziądz,  

ul. Legionów 57 a 

97 453,- 

 

 

 

art.90 ust.3  ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 

Nauczanie 88 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. 

Od 01-09-2017 roku 74 uczniów. 

 

 
 

 

- 97 453,- 
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801 80120 

§ 2540 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 

Stalowa Wola 

Al. Jana Pawła II  25a 

 
-organ prowadzący  Zakład 

Doskonalenia Zawodowego 

w Rzeszowie  

ul. J. Piłsudskiego 2 

 

6 395,- art.90 ust.3  ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 

Nauczanie 6 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. 

Od 01-09-2017 roku 5 uczniów. 

 
 

 

- 6 395,- 

801  80120 

§ 2590 

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 

Stalowa Wola,  

ul. Podleśna 4 

 

 – organ prowadzący  

Diecezja   Sandomierska 

Sandomierz 

ul. Mariacka 7 

131 402,- art.80 ust.3  ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 

Nauczanie 18 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła 

młodzieżowa. 

Od 01-09-2017 roku 31 uczniów. 

 

 

 

 

 

- 131 402,- 

 

 

801 80120 

§ 2540 

 

 

 

§ 2540 

 

Liceum Ogólnokształcące 

Stalowa Wola 

ul. Okulickiego 51 

 

Policealna Szkoła 

 

 

Medyczna Szkoła Policealna 

 
Siedziba szkół Stalowa Wola 
ul. Okulickiego 51 

– organ prowadzący 

 Ewa Piechowska, Kielce  
 ul. J. Ch. Paska 12/47 

 

158 885,- 

 

art.90 ust.3  ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 

Nauczanie 168 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.  
Od 01-09-2017 roku 117 uczniów.                                                                                                               
 

Nauczanie 427 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.  
Od 01-09-2017 roku 323 uczniów. 

 

Nauczanie 311 uczniów policealnego studium dziennego, szkoła 

młodzieżowa.  
Od 01-09-2017 roku 123 uczniów. 

 

 

-  

158 885,- 

 

 

 80130 

§ 2540 

461 933,- 

 

 

419 036,- 

461 933,- 

 

 

419 036,- 

801 80120 

§ 2540 

 

 

Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące  

Stalowa Wola,  

ul. Kwiatkowskiego 27 

 

 – organ prowadzący  

Społeczne Stowarzyszenie 

Edukacyjno – Oświatowe 

Ergo 

23 501,-  art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
 

Nauczanie 7 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła 

młodzieżowa. 

Od 01-09-2017 roku 12 uczniów. 
 

 

 

- 23 501,- 

80150 

§ 2540 

195 188,- 195 188,- 



 

   

 

13 

   

 

853 85311 

§ 2310 

Gmina Stalowa Wola  88 900,- art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS 

w Stalowej Woli - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych 

powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania 

środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym 

88 900,- - 

853 85311 

§ 2320 

Powiat Tarnobrzeski 5 334,- art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - dla 3 

uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu 

przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym 

5 334,- - 

853 85311 

§ 2580 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

„Szansa”  Stalowa Wola 

ul. Czarnieckiego 3 

71 120,-  art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 40 

uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów.  

- 71 120,- 

853 85311 

§ 2580 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Na Rzecz 

Osób Szczególnej Troski 

„Nadzieja”  

Stalowa Wola  

ul. Hutnicza 14 

80 010,-  art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 45 

uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów.  

- 80 010,- 

854 85404 

§ 2540 

N ZOZ ORDN,  

Ośrodek Rewalidacyjno – 

Wychowawczy 

prowadzony przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

„Szansa” Stalowa Wola 

ul. Czarnieckiego 3 

273 015,- 

 

 

 

 art. 90 ust. 3a ustawy  z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
 

Wczesne wspomaganie rozwoju  dziecka – naliczenie dla 56 dzieci 
Od 01-09-2017 roku 57 dzieci. 

 
Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z 

autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 25  uczniów. 

Od 01-09-2017 roku 25 uczniów. 

 

 

- 273 015,- 

85419 

§ 2540 

1 268 137,- 1 268 137,- 

Razem bieżące 8 762 142,-  1 375 188,- 7 386 954,- 
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                                                                                                              majątkowe 
600 60014 

§ 6610 

Gmina Stalowa Wola 2 490,- -zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 

roku  w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi 

powiatowej Nr 1027R – ulic: Bojanowskiej i Przemysłowej, w związku z uchwałami:  

Nr XLI/270/06 Rady Powiatu z 29-08-2006  roku 

Nr LIX/859/06 Rady Miejskiej z 30-08-2006 roku 

Nr VIII/67/07 Rady Powiatu z 30-06-2007 roku 

2 490,- - 

600 60016 

§ 6300 

Gmina Stalowa Wola 450 000,- -art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym  oraz art. 216  ust. 2 pkt 5  

i art. 220 ustawy o finansach publicznych 

 

Dotacja celowa dla Gminy Stalowa Wola na wsparcie finansowe i wspólną realizację 

projektów: 

-pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli ”  –  

na podstawie uchwały Nr XX /141 /2016 Rady Powiatu z 06-09-2016 r. – 400 000,- 

-pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej 

stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi 

położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli” na podstawie uchwały Nr XXVI /178 / 

2017 Rady Powiatu  z 15-02-2017 roku                                                       – 50 000,- 

450 000,- - 

754 75412 

§ 6300 

Gmina Stalowa Wola 50 000,- -art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym  oraz art. 216  ust. 2 pkt 5  

i art. 220 ustawy o finansach publicznych 

 

Dotacja celowa dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu średniego 

samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli przy ul. 

Targowej 3 

50 000,-  

801 80104 

§ 6300 

Gmina Zaleszany 30 000,- -art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym  oraz art. 216  ust. 2 pkt 5  

i art. 220 ustawy o finansach publicznych 

 

Dotacja celowa dla Gminy Zaleszany  na dofinansowanie termomodernizacji 

budynku przeznaczonego na przedszkole w Obojni 

30 000,-  

851 

 

85111 

§ 6220 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Powiatowy 

Szpital Specjalistyczny 

ul. Staszica 5 

Stalowa Wola 

2 802 600,- art. 114 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

 

Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie: 

 -przebudowy, rozbudowy i doposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii                                                                                                        – 1 400 000,- 

-modernizacji oraz zakupu  specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału  

 Pediatrycznego                                                                                         –     302 600,-  

-zakupu angiografu do Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i 

Angiologii                                                                                                  –  500 000,- 

-przebudowy szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska 

wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli                                              –  6 000 000,-  

- przebudowy pomieszczeń II Pawilonu Szpitala dla potrzeb nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej oraz izby przyjęć                                                         –     520 000,- 

-zakupu defibrylatora do karetki                                                               –      30 000,- 

-zakup wózków i łóżek transportowych dla SOR                                     –      50 000,- 

2 802 600,-             
 

 

- 

§ 6229 6 000 000,- 6 000 000,- - 
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900 90019 

§ 6230 

Nabór wniosków na podstawie 

uchwały Nr XV/108/11 Rady 

Powiatu Stalowowolskiego z 28-

12-2011 roku w sprawie zasad, 

trybu udzielania oraz rozliczania 
dotacji celowej  z budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego na 

dofinansowanie kosztów 
inwestycji związanych                 

z demontażem, usuwaniem          

i unieszkodliwianiem elementów 
zawierających azbest  

30 000,- art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska 

 
Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest –

dotacje dla osób fizycznych 
 

- 30 000,- 

Razem majątkowe  9 365 090,-  9 335 090,- 30 000,- 

            OGÓŁEM    DOTACJE                                                                             18 127 232,-  10 710 278,- 7 416 954,- 



 

   

 

16 

   

 

UZASADNIENIE 
 

I. W zakresie dochodów  

1. Zmniejsza się plan o kwotę 1 940 927,-z tego:  
1) Zmniejszenie o kwotę 75 170,- środki wsparcia z funduszu leśnego Nadleśnictwa Gościeradów w związku z 

oszczędnościami na przetargu zadania „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – 

Zdziechowice” oraz „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów”,  

2) Zmniejszenie o kwotę 1 650 640,- wpływów ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych w związku ze 

zmianą przeznaczenia: działka 382 i  383/1 o wartości 850 640,-zł przy ulicy Jagiellońskiej 17 – darowizna  

dla Gminy Stalowa Wola, działka 804 o wartości  800 000,- zł przy ulicy Okulickiego 12 – wynajęcie dla 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, 

3) Zmniejszenie o kwotę 20 926,- dotacji celowej z Powiatu Niżańskiego w związku ze zmianą zakresu 

powierzonego zadania, 

4) Zmniejszenie o kwotę 1 500,- wpłaty Podkarpackiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, 

5) Zmniejszenie o kwotę 113 063,- udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z 

niskim wskaźnikiem wpływów, 

6) Zmniejszenie o kwotę 22 307,- dofinansowania projektu „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” 

w związku z rozliczeniem końcowym w 2018 roku, 

7) Zmniejszenie o kwotę 1 953,- dofinansowania projektu „Dobry zawód- lepsza przyszłość” w związku z 

rozliczeniem końcowym projektu, wynikające z kursu EURO, 

8) Zmniejszenie o kwotę 55 368,-  dofinansowania zadania pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego 

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  im. KEN w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5” w wyniku rozliczenia 

końcowego. 

 

2. Zwiększa się plan o kwotę 1 765 732,- z tego:  
1)  Zwiększenie o kwotę 255- wpływów  ze sprzedaży płyt z rozbiórki chodników ZDP , 

2)  Zwiększenie o kwotę 1 885,- potrąceń na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania nieruchomościami 

Skarbu Państwa, 

3)  Zwiększenie o kwotę 6 156,- z tytułu kar umownych naliczonych dla wykonawców usług i inwestycji, 

4)  Zwiększenie o kwotę 9 305,-  opłat właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi, 

5)  Zwiększenie o kwotę 1 910,- wpływów ze sprzedaży zbędnego majątku Starostwa Powiatowego 

6)  Zwiększenie o kwotę 1 203,- z tytułu zwrotu należności z lat ubiegłych,  

7) Zwiększenie o kwotę 6 283,- wpłaty za zastępstwo procesowe, 

8) Zwiększenie o kwotę 1 500,- wpłata darowizny przez Podkarpacką Izbę Lekarsko – Weterynaryjną, 

9)  Zwiększenie o kwotę 1 179,- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, 

10) Zwiększenie o kwotę 125 000,-  z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, 

11) Zwiększenie o kwotę 53 727,- z rezerwy subwencji ogólnej, 

12) Zwiększenie o kwotę 4 163,- z tytułu rozliczenia podatku CIT, 

13) Zwiększenie o kwotę 15 000,- z tytułu wpływu za najem pomieszczeń w ZSP Nr 1, 

14) Zwiększenie o kwotę 18 654,- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez pracownika ZSP Nr 1, 

15) Zwiększenie o kwotę 19 000,- z tytułu wpływu za najem pomieszczeń w szkołach zawodowych, 

16) Zwiększenie o kwotę 21 554,- z tytułu różnych usług świadczonych przez CEZ, 

17) Zwiększenie o kwotę 1 252 963,- dofinansowania na projekty: . „Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu 

zawodowym” – 511 854,-  „Czas zawodowców” – 225 982,-  „Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro”  - 

515 127,- 

18) Zwiększenie o kwotę 50 000,- z tytułu pomocy finansowej gmin dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego, 

19) Zwiększenie o kwotę 146 403,- z tytułu zwrotu przez Powiat Kraśnicki należności za pobyt dzieci w 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych, 

20) Zwiększenie o kwotę 29 102,- z tytułu darowizny na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Stalowej Woli, 

21) Zwiększenie o kwotę 490,- dofinansowania zadania „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26”  w wyniku rozliczenia 

końcowego 
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II. W zakresie wydatków 

1. Zmniejsza się plan o kwotę 340 688,- z tego:  
1) Zmniejszenie o kwotę 75 170,- wydatków na inwestycje drogowe w związku z oszczędnościami na przetargu 

zadań „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice” oraz „Przebudowa  drogi 

powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów”,  

2) Zmniejszenie o kwotę 132 600,- poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZZOZ PSS, 

3) Zmniejszenie o kwotę 90 985,- planu wydatków na zadania pozaszkolne w edukacyjnej opiece 

wychowawczej, 

4) Zmniejszenie o kwotę 41 933,- wydatków na zadanie  „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” w wyniku oszczędności na 

przetargu. 

 

2. Zwiększa się plan o kwotę 165 493,- z tego:  
1) Zwiększenie o kwotę 508,- dotacji dla KLO w związku z zmianą liczby uczniów, 

2) Zwiększenie o kwotę 114 985,- planu wydatków dla szkół zawodowych w związku ze zmianą 

     zadań od 01-09-2017 roku, 

3) Zwiększenie o kwotę 50 000,- dotacji dla SP ZZOZ Powiatowego szpitala Specjalistycznego na wyposażenie  

     SOR. 

 

III. Dokonano aktualizacji załącznika do uchwały o planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu powiatu 

w 2017 roku w zakresie kwoty dotacji 18 127 232,- z tego: 

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie               10 710 278- zł 

2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie       7 416 954,- zł. 

 

 
            Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


