
Uchwała Nr 188/1101/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 18 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok 
 

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                    

(t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

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

801   Oświata i wychowanie  57 427,26  

 80195  Pozostała działalność  57 427,26  

  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 

 25 000,00 Zwiększenie o kwotę  25 000,- 

w planie dochodów                                 

z przeznaczeniem na realizację 

projektu „Czas zawodowców” 

– niewykorzystane środki                    

z roku 2017           

  2057 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 

 32 427,26 Zwiększenie o kwotę 32 427,26 

w planie dochodów                                 

z przeznaczeniem na realizację 

projektu „Wykorzystanie 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych                               

oraz eksperymentu w procesie 

nauczania oraz rozwijania 

kompetencji informatycznych                 

i przyrodniczych” – 

niewykorzystane środki z roku 

2017           

   Razem  dochody  57 427,26  

 

§ 2 

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

758   Różne rozliczenia 29 100,00  Zmniejszenie o kwotę 29 100,- 

rezerwy ogólnej, w tym:                         

- o kwotę 10 000,-                                 

na opracowanie dokumentacji  

projektowej remontu 

pomieszczeń w DPS Stalowa 

Wola – decyzja Zarządu 

Powiatu z 11.01.2018 roku 

- o kwotę 19 100,-                                    

na organizację dodatkowych 

zajęć dla wychowanków  DD                        

i organizację wypoczynku                     

w czasie ferii  

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 29 100,00  

  4810 Rezerwy 29 100,00  

801   Oświata i wychowanie  57 427,26 Zwiększenie o kwotę 32 427,26 

w planie wydatków ZSP Nr 1                                 

zgodnie z budżetem i kalkulacją 

kosztów dla projektu pn. 

 80195  Pozostała działalność  57 427,26 

  4017 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

 13 859,75 



  4019 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

 2 439,17 „Wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych                               

oraz eksperymentu w procesie 

nauczania oraz rozwijania 

kompetencji informatycznych                 

i przyrodniczych” – umowa 

Partnerska 11/PU/KT/17 – 

niewykorzystane środki z roku 

2017      

 

Zwiększenie o kwotę 25 000,- 

w planie wydatków ZSP Nr 3 

zgodnie z budżetem i kalkulacją 

kosztów dla projektu pt. „Czas 

zawodowców” – Umowa Nr 

POWERVET-2016-1-PL01-

KA102-025809 – 

niewykorzystane środki z roku 

2017      

  4117 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

 2 382,47 

  4119 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

 419,30 

  4127 Składki na Fundusz Pracy  386,92 

  4129 Składki na Fundusz Pracy  59,75 

  4217 Zakup materiałów                                   

i wyposażenia 

 3 446,86 

  4219 Zakup materiałów                                   

i wyposażenia 

 488,14 

  4267 Zakup energii  8 205,40 

  4301 Zakup usług pozostałych  25 000,00 

  4307 Zakup usług pozostałych  365,00 

  4417 Podróże służbowe krajowe  374,50 

852   Pomoc społeczna   10 000,00 Zwiększenie o kwotę 10 000,- 

w planie wydatków DPS 

Stalowa Wola na opracowanie 

dokumentacji projektowej 

 85202  Domy pomocy społecznej  10 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych  10 000,00 

855   Rodzina  19 100,00 Zwiększenie o kwotę 19 100,- 

w planie wydatków DD                        

na organizację dodatkowych 

zajęć dla wychowanków   

i organizację wypoczynku                       

w czasie ferii  

 85510  Działalność placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 
 19 100,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  19 100,00 

   Razem  wydatki 29 100,00 86 527,26  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


