
 

Uchwała Nr 194/1124/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok 
 

Na podstawie art. 257 pkt  1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 

roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.02.2018 roku znak:                             

F-VI.3111.1.9.2018,  Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

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

750   Administracja publiczna                         11 760,-  

 75045  Kwalifikacja wojskowa  11 760,- Zwiększenie w planie 

dotacji o kwotę 11 760,-            

zgodnie z Decyzją 

Wojewody Podkarpackiego 

znak: F-VI.3111.1.9.2018                  

z  dnia 08.02.2018 roku 

przeznaczone na realizację 

zadań  związanych                             

z przeprowadzeniem  

kwalifikacji wojskowej                     

w 2018 roku 

  2120 Dotacje celowe otrzymane                     

z budżetu państwa                             

na zadania bieżące 

realizowane przez powiat       

na podstawie porozumień                   

z organami administracji 

rządowej 

 11 760,- 

   Razem  dochody  11 760,-  

 

§ 2 

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

750   Administracja publiczna                         11 760,-  

 75045  Kwalifikacja wojskowa  11 760,- Zwiększenie o kwotę 11 760,-      

w planie wydatków                                     

z przeznaczeniem                                    

na realizację zadań 

związanych z organizacją  

kwalifikacji wojskowej                              

w 2018 roku (por. z AR) 

  3030 Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych 
 500,- 

  4300 Zakup usług pozostałych  11 260,- 

801   Oświata i wychowanie 301,05 301,05  

 80115  Technika 160,- 160,- Przeniesienie w planie 

wydatków ZSP Nr 3 zgodnie             

z potrzebami wynikającymi                 

z realizacji zadań 

oświatowych,  poprzez: 

- zmniejszenie o kwotę  160,- 

- zwiększenie o kwotę  160,- 

                       2910 Zwrot dotacji oraz płatności 

wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych                             

z naruszeniem procedur,                      

o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych 

nienależnie lub                                     

w nadmiernej wysokości 

 150,- 

  4390 Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

160,-  



  4560 Odsetki od dotacji oraz 

płatności: wykorzystanych 

niezgodnie                                         

z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych                               

z naruszeniem procedur,                      

o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych 

nienależnie lub                                     

w nadmiernej wysokości 

 10,- 

 80195  Pozostała działalność 141,05 141,05 Przeniesienie w planie 

wydatków zgodnie                               

z potrzebami wynikającymi                 

z realizacji zadań,  poprzez: 

- zmniejszenie o kwotę 141,05 

- zwiększenie o kwotę 141,05 

  2910 Zwrot dotacji oraz płatności 

wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych                             

z naruszeniem procedur,                      

o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych 

nienależnie lub                                     

w nadmiernej wysokości 

 140,40 

  4300 Zakup usług pozostałych 141,05  

  4560 Odsetki od dotacji oraz 

płatności: wykorzystanych 

niezgodnie                                         

z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych                               

z naruszeniem procedur,                      

o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych 

nienależnie lub                                     

w nadmiernej wysokości 

 0,65 

   Razem  wydatki 301,05 12 061,05  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

    


