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Uchwała Nr 204/1172/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 kwietnia 2018 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 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 z późn. zm.)  

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego 

uchwala, co następuje 

 

      § 1 

Przyjmuje się  projekt uchwały  Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

   

      § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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projekt 

Uchwała Nr XXXVIII/       /2018 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 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 z późn. zm.) 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 

750   Administracja publiczna   40 732,- 

 75020  Starostwa powiatowe  40 732,- 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  40 732,- 

   

z tego 

zwrot z podatku VAT w wyniku centralizacji rozliczeń z jednostkami 

budżetowymi powiatu od 01-01-2017 roku 

 40 732,- 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000,- 50 000,- 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,- 50 000,- 

  
2710 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

 50 000,- 

   z tego 

pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola  na zadanie powiatu w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej(remont  pomieszczenia KP 

PSP na potrzeby edukacyjno – dydaktyczne) - uchwała Nr 

LXXI/907/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 23-03-2018 roku 

 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 

zmniejszenie w wyniku zmiany kwalifikacji pomocy finansowej 

Gminy Stalowa Wola  na  zadanie powiatu w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej- dotyczące wydatku inwestycyjnego adaptacja 

pomieszczenia KP PSP na potrzeby edukacyjno – dydaktyczne - 

uchwała Nr LXVI/831/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 15-

12-2017 roku zmieniona uchwałą Nr LXXI/907/18 z 23-03-2018 

roku 

50 000,-  

758   Różne rozliczenia  161 172,- 

 75814  Różne rozliczenia finansowe  161 172,- 

  

0900 Wpływy z odsetek 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  

 41 928,- 
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z tego 

odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej 

w roku 2013 dla szkół prowadzonych przez E. Piechowską -  decyzja 

nrK.1711.13.2014 z 09-05-2017 roku  

 41 928,- 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  119 244,- 

  

 z tego 

zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 

przyznanej w roku 2013 dla szkół prowadzonych przez E. 

Piechowską – decyzja nr K.1711.13.2014 z 09-05-2017 roku  

 119 244,- 

801   Oświata i wychowanie 511 853,-,- 13 714,- 

 80120  Licea ogólnokształcące   13 714,- 

  0830 Wpływy z usług  1 031,- 

  
 

z tego 

Zwrot za zużycie energii i wody przez wykonawcę modernizacji 

energetycznej budynku ZSP Nr 1 

 

1 031,- 

  0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  12 683,- 

  

 

z tego  

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczony 

majątek - zalanie pomieszczeń  ZSP Nr 1  

 

12 683,- 

 80195  
Pozostała działalność  

511 853,-  

  
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 

511 853,- 

 

  

 

z tego 

Dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu 
zawodowym”  –  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) – zmniejszenie dofinansowania o 
kwotę 511 853,- rozliczoną w wykonaniu dochodów  roku 2017  

511 853,- 

 

852   Pomoc społeczna  42 595,- 

 85202  Domy pomocy społecznej  42 595,- 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  42 595,- 

   z tego 

Środki z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w 
Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

 42 595,- 

   Razem dochody  561 853,- 308 213,- 

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego poprzez:                                                         

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie  Zwiększenie Tytuł zmiany 

600   Transport i łączność 
172 134,-  Zmniejszenie planu wydatków  

o kwotę 172 134,- w wyniku 

oszczędności na zadaniu pn.  

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1019R na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową 

Nr 1024R w miejscowości 

Pysznica do skrzyżowania z drogą 

powiatową Nr 1020R Brandwica – 

Jastkowice w miejscowości 

Jastkowice” 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 
172 134,-  

  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

172 134,-  

754     
Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 

50 000,- 50 000,-  

  75411   
Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej 

50 000,- 50 000,- Zmiana kwalifikacji wydatków  

z inwestycyjnych na remontowe 
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  4270 Zakup usług remontowych  50 000,- poprzez przeniesienie w planie 

wydatków KP Państwowej Straży 

Pożarnej w Stalowej Woli kwoty 

50 000,-. 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

50 000,-  

757   Obsługa długu publicznego 132 600,-   

 75704  Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego 

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        

 

  8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 

gwarancji 
132 600,-  

801   Oświata i wychowanie  13 714,-  

 80120  Licea ogólnokształcące   13 714,- Zwiększenie w planie wydatków 

ZSP Nr 1 o kwotę 13 714,- na 

wykonanie remontu łazienek w 

budynku szkoły   
4270 Zakup usług remontowych  13 714,- 

851   Ochrona zdrowia   2 726 556,-  

 85111  Szpitale ogólne  2 726 556,- Zwiększenie o kwotę 2 726 556,- 

dotacji dla SP ZZOZ PSS na 

zadanie „Zakup sprzętu i aparatury 

medycznej dla Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego w 

Powiatowym Szpitalu 

Specjalistycznym”                                       

 

 6220 Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

 2 726 556,- 

852   Pomoc społeczna  98 200,-  

 85202  Domy pomocy społecznej  98 200,-  

Zwiększenie w planie    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  12 000,- Zwiększenie wydatków DPS w 

Stalowej Woli o kwotę 98 200,- 

z tego na: 

- bieżące funkcjonowanie 

placówki                  – 42 595,- 

-zadanie inwestycyjne 

„Przebudowa i zmiana sposobu  

użytkowania części budynku” 

                                 – 55 605,- 

 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  2 095,- 

  4270 Zakup usług remontowych   3 465,- 

  4280 Zakup usług zdrowotnych  2 400,- 

  4300 Zakup usług pozostałych  20 000,- 

  4480 Podatek o nieruchomości   2 635,- 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

 55 605,- 

853   Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

34 000,- 34 000,-  

 85395  Pozostała działalność  34 000,- 34 000,- Plan dotacji w kwocie 34 000,- na 

dofinansowanie działań: 

- na rzecz dzieci i młodzieży  
niepełnosprawnej – 24 000,- 

-na rzecz  niepełnosprawnych osób 

dorosłych – 10 000,- , 
planowanych do  zlecenia 

stowarzyszeniom i innym organizacjom 

w trybie ustawy o pożytku publicznym 
i o wolontariacie – zmiana 

przeznaczenia na podstawie  
uchwały Rady Miejskiej w Stalowej 

Woli  Nr LXXI/907/18 z 23-03-2018 r.  

  

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone w 

trybie art. 221 ustawy,  na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku 

publicznego 

34 000,- 34 000,- 

   Razem wydatki  388 734,- 2 922 470,-  

 

§ 3 

Zwiększa się  deficyt budżetu powiatu o kwotę 2 787 376,- zł do kwoty 18 787 376,- zł. 

 

§ 4  

W uchwale budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018 Nr XXXIV /245 / 2017 Rady 

Powiatu Stalowowolskiego z 15 grudnia 2017 roku z późn. zm., wprowadza się następujące 
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zmiany: 

1.W § 4 ust.1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 4. 1.Deficyt budżetu w kwocie  18 787 376,- zł, który zostanie pokryty przychodami z 

emisji papierów wartościowych w wysokości 15 000 000,- zł (§ 931) oraz wolnymi środkami 

w wysokości 3 787 376,- zł (§ 950). 

2.Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  21 612 376 ,- zł oraz łączną kwotę 

   rozchodów budżetu w kwocie 2 825 000,- zł 

 jak  w  tabeli nr 3” 

 

Tabela nr 3 
§       Wyszczególnienie  Kwota 

       PRZYCHODY 21 612 376,- 

 ,-000,- 931       Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 

      Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych     

   kredytów i emisji obligacji powiatowych –                                 2 825 000,-  

   

   Na pokrycie planowanego deficytu –                                        15 000 000,-     

17 825 000,- 

950      Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

      Na pokrycie planowanego deficytu –                                           3 787 376,-     

 

3 787 376,- 

       ROZCHODY 2 825 000,- 

982 Wykup innych papierów wartościowych 

 

PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA)  wykup obligacji powiatowych  

serii G –      emisja    5-04-2007 roku  –                                      1 200 000,- 

serii D –     emisja     5-04-2007 roku  –                                         250 000,- 

serii D12 –  emisja  27-12-2012 roku  –                                      1 000 000,-  

2 450 000,- 

992       Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                   

      Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie spłata kredytów         

z 2006 roku –                                                                                 375 000,-  

 375 000,- 

 

2.§ 6 ust. 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 6.2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 

wysokości 500 000,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 500 000,- zł 

             - jak w tabeli nr 4” 

Tabela nr 4 
Dział Rozdział § Nazwa Kwota  

1 2 3 4 5 

Dochody bieżące 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500 000,- 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 000,- 

  0690 Wpływy z różnych opłat 500 000,- 

                             Razem dochody 500 000,- 

                                                                                                                 Wydatki bieżące  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,- 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,- 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  97 500,- 

   sprzątanie świata  ( art.400a ust. 1 pkt 32)   5 000,- 
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edukacja ekologiczna  (  art.400a ust. 1 pkt 32) w tym: 

- zakup nagród na konkursy 
- program „Drzewko za makulaturę” V edycja  

 

zakup sadzonek na odnowienie drzewostanu w lasach stanowiących własność osób fizycznych                    
(  art.400a ust. 1 pkt 32 i 42) 

92 500,- 

 

  4300 Zakup usług pozostałych 102 500,- 

   

edukacja ekologiczna   (art.400a ust. 1 pkt. 25 i 32) w tym: 
- dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży - zakup usług transportowych i innych usług  

-szkolenie dla pszczelarzy z terenu powiatu stalowowolskiego w zakresie gospodarki pasiecznej,  

ekologicznego rolnictwa (wyjazd studyjny, warsztaty, konferencja) V Forum Pszczelarskie   
-kampania  edukacyjna na rzecz ochrony powietrza na terenie powiatu stalowowolskiego (audycje 

radiowe i telewizyjne) 

-zakup wyposażenia i szkolenia dla powiatowej społecznej straży rybackiej i kół wędkarskich 
 

97 500,- 

   gospodarka odpadami powypadkowymi (art.400a ust. 1 pkt 7) 5 000,- 

                             Razem wydatki bieżące  200 000,- 

                                                                                                            Wydatki majątkowe 

750   Administracja publiczna 154 219,- 

 75020  Starostwa powiatowe  154 219,- 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 219,- 

  
 

Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń urzędu – archiwum” 
(art.400a ust. 1 pkt 29) 

154 219,- 

801   Oświata i wychowanie 125 781,- 

 80130  Szkoły zawodowe 125 781,- 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 781,- 

   
Dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w 

Stalowej Woli” (art.400a ust. 1 pkt 29) 
125 781,- 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,- 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,- 

  6230 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych  jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

20 000,- 

   

Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 

 (art.400a ust.1 pkt  8) 

20 000,- 

                  Razem  wydatki  majątkowe  300 000,- 

                 Ogółem wydatki 500 000,- 

 

§ 5 
1.Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu powiatu, po zmianach, wynosi łącznie  

   25 315 932,- zł w tym: 

  1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie                                17 818 161,- zł 

  2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie                        7 497 771,- zł. 

2.Załącznik do uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018 Nr  XXXIV/245/2017  

   Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku pn. „Zestawienie planowanych kwot  

   dotacji udzielanych z budżetu powiat stalowowolskiego w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie  

   z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.               

 

Zaakceptowano: 

Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu 

Aleksander Szczęch – Radca prawny           
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Załącznik do uchwały  Nr XXXVIII/     /2018 

                                                                                                                                                                    Rady Powiatu Stalowowolskiego  

                                                                                                                                                           dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 ZESTAWIENIE   PLANOWANYCH   KWOT   DOTACJI   UDZIELANYCH   Z   BUDŻETU  POWIATU  STALOWOWOLSKIEGO  W  2018 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 5 178 786,-  1 072 498,- 4 106 288,-  

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 

 125 208,- 

851 85117 

§ 2800 

Zakład Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczy SP ZOZ  

ul. Dąbrowskiego 5 

Stalowa  Wola 

 

212 800,- art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej 
 

Dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe 

usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” 

URP VI/46/07z 30-03-2007 roku – 212 800,- zł , z tego na zakup 

materacy zmiennociśnieniowych 15 000,- 

 

212 800,- - 

852 85202 

§ 2580 

 

Zgromadzenie Sióstr 

Opatrzności Bożej  

w Grodzisku 

Mazowieckim  

ul. Okrężna 33 

 

1 174 080,- 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  

- dofinansowanie zadania dotacją z budżetu państwa            – 1 159 080,- 

- dofinansowanie zadania z pomocy finansowej Gminy Zaklików na  

   wykonanie remontu ogrodzenia                                          –      15 000,- 

 

- 1 174 080,- 
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852 85205 

§ 2820 

Ruch Pomocy 

Psychologicznej 

„Integracja” 

w Stalowej Woli 

ul. Polna 18 

-prowadzenie placówki    

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 po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert – umowa nr 1/18/PS-SOWiIK/PK-E z 10-01-2018 roku 

 

- 12 000,- 

852 85220 

§ 2820 

Ruch Pomocy 

Psychologicznej 

„Integracja” 

w Stalowej Woli 

ul. Polna 18 

 

540 000,-  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 

- 540 000,- 

853 85395 

§ 2360 

Zlecenie zadania na 

podstawie art.19 a ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego 

i o wolontariacie 

34 000,- art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 
Dofinansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej  zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

 34 000,- 

855 85508 

§ 2320 

Gmina Warszawa –     19 920 

Gmina Krosno –         28 800 

Gmina Tarnobrzeg –   26 400       

Powiat kraśnicki    –   12 000           

Powiat mielecki     –     8 640  

Powiat miński –         12 000                   

Powiat niżański      –    7 920    

Powiat rycki             –  7 920        

Powiat tarnobrzeski – 31 680 

Powiat krośnieński –  12 000 

Powiat sandomierski- 24 000 

Powiat biłgorajski –   14 400 

Powiat leski –             20 400 

Powiat dębicki –         12 000 

238 080,- 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 

238 080,- - 

855 85510 

§ 2320 

Powiat leżajski     –   137 720 

Powiat krośnieński –   66 283    

Powiat niżański       –  81 497                              

Powiat tarnobrzeski –293 818     

579 318,- 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   

579 318,- - 
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855 85510 

§ 2820 

Towarzystwo Pomocy  

im. św. Brata Alberta, 

Koło w Stalowej Woli  

ul. ks. J. Popiełuszki 4 

 

1 689 000,- 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 

- 1 689 000,- 

 

855 85510 

§ 2820 

Stowarzyszenie Opieki 

nad Dziećmi „ Oratorium” 

w Stalowej Woli  

ul. Ofiar Katynia 57 

512 000,- 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 dzieciz rodzin zagrożonych, pomoc 

psychologiczna , pomoc w nauce, dożywianie dzieci, poprzez:                          

 

1)prowadzenie  placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego 

 –  437 000,-  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 –  75 000,- zadanie zlecone do realizacji umową  

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

- 512 000,- 

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,- - 
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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 

- 20 000,- 

             Dotacje podmiotowe 3 465 717,-  94 234,- 3 371 483,- 

801 80116 

§ 2540 

 

 

Policealna Szkoła 

 

 

Medyczna Szkoła Policealna 

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 
 

 

Siedziba szkół Stalowa Wola 
ul. Narutowicza 6 

– organ prowadzący 

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

 

 

502 795,- 

 

465 697,- 

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

 

Nauczanie 323 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. 

                                                                                                                 

Nauczanie 123 uczniów policealnego studium dziennego, szkoła 

młodzieżowa. 

 

 

Nauczanie 117 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.  

 

 

 

-  

 

502 795,- 

 

465 697,- 

 

 
80120 

§ 2540 

 

119 128,-  

119 128,- 

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 

98 115,- art.90 ust.3  ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 

Nauczanie 74 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. 
 

 

 
 

 

- 98 115,- 

 

 

 

 

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 

 

6 630,- art.90 ust.3  ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 

Nauczanie 5 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. 
 
 

 

- 6 630,- 
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801  80120 

§ 2590 

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 

Stalowa Wola,  

ul. Podleśna 4 

 

 – organ prowadzący  

Diecezja   Sandomierska 

Sandomierz 

ul. Mariacka 7 

188 731,- art.80 ust.3  ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 

Nauczanie 31uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła 

młodzieżowa. 

 

- 188 731,- 

 

 

801 80120 

§ 2540 

 

 

Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące  

Stalowa Wola,  

ul. Kwiatkowskiego 27 

 

 – organ prowadzący  

Społeczne Stowarzyszenie 

Edukacyjno – Oświatowe 

Ergo 

 

30 001,- 

 art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
 

Nauczanie 12 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła 

młodzieżowa. 
 

 

-  

30 001,- 

80152 

§ 2540 

280 406,- 280 406,- 

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,- 
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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 

256 512,- 

 

 

 

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

Wczesne wspomaganie rozwoju  dziecka – naliczenie dla 57 dzieci 

 

 

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i 

młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie 

dla 25  uczniów 

- 256 512,- 

 

 

 

85419 

§ 2540 

1 272 338,- 1 272 338,- 

Razem bieżące 8 644 503,-  1 166 732,- 7 477 771,- 

                                                                                                              majątkowe 
851 

 

85111 

§ 6229 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Powiatowy 

Szpital Specjalistyczny 

ul. Staszica 5 

Stalowa  

16 511 429,- 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  

zadań: 

-Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska 

wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli                                                  2 000 000,- 

-Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących 

przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych        

                                                                                                                     11 284 873,- 

-Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Izby Przyjęć Oddziałów Szpitalnych 500 000- 

-Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego –  

                                                                                                                       2 726 556,- 

16 511 429,- - 

851 85117 

§ 6220 

Zakład Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczy SP ZOZ  

ul. Dąbrowskiego 5 

Stalowa  Wola 

 

140 000,- art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

 

Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli na 

dofinansowanie  modernizacji budynku zakładu 

140 000,- - 
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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  

20 000,- 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 

 

- 20 000,- 

Razem majątkowe  16 671 429,-  16 651 429,- 20 000,- 

            OGÓŁEM    DOTACJE                                                                             25 315 932,-  17 818 161,- 7 497 771,- 
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UZASADNIENIE 
 

I. W zakresie dochodów  

Zmniejsza się plan o kwotę 561 853,- z tego:  
1)   o kwotę 50 000,- w wyniku zmiany kwalifikacji pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola z dotacji na  

       zadanie inwestycyjne na dotację na zadanie remontowe w KP PSP;  

2)    o kwotę 511 853,-  dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu zawodowym”  –      

        w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS 

         (ZSP Nr 2) – w wyniku  rozliczenia tej kwoty  w wykonaniu dochodów  roku 2017; 

Zwiększa się plan o kwotę 308 213,-z tego:  
1) o kwotę 40 732,- zwrot podatku VAT w wyniku centralizacji rozliczeń z jednostkami budżetowymi powiatu 

od 01-01-2017 roku ,- ; 

2) o kwotę 50 000,- w wyniku zmiany kwalifikacji pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola z dotacji na  

       zadanie inwestycyjne na dotację na zadanie remontowe w KP PSP;  

3) o kwotę 41 928,- z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej w roku 

2013 dla szkół prowadzonych przez E. Piechowską -  decyzja nr K.1711.13.2014 z 09-05-2017 roku;  

4) o kwotę 119 244,- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej w roku 

2013 dla szkół prowadzonych przez E. Piechowską – decyzja nr K.1711.13.2014 z 09-05-2017 roku; 

5) o kwotę 1 031,-  z tytułu zwrotu  za zużycie energii i wody przez wykonawcę modernizacji energetycznej 

budynku ZSP Nr 1; 

6) o kwotę 12 683,- z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczony majątek - 

zalanie pomieszczeń  ZSP Nr 1; 

7) o kwotę 42 595,- środki z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w Domu 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

 

II. W zakresie wydatków 

            Zmniejsza się plan o kwotę 388 734,- z tego: 

1)   o kwotę 172 134,- w wyniku oszczędności na zadaniu pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R na  

      odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1024R w miejscowości Pysznica do skrzyżowania z drogą  

      powiatową Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w miejscowości Jastkowice”; 

2)   o kwotę 50 000,- w wyniku zmiany kwalifikacji wydatków z zadania inwestycyjnego na zadanie remontowe  

      w KP PSP;  

3)   o kwotę 132 600,- z tytułu spłaty kredytów poręczonych przez powiat, zaciągniętych w roku 2006 i 2013  

       przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny; 

4)   o kwotę 34 000,- w wyniku zmiany przeznaczenia pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola na działania na  

      rzecz osób niepełnosprawnych – z tego na rzecz dzieci i młodzieży – 24 000,- na rzecz osób dorosłych –  

     10 000,-;       

                  Zwiększa się plan o kwotę 2 922 470,- z tego:  
1)   o kwotę 50 000,- w wyniku zmiany kwalifikacji wydatków z zadania inwestycyjnego na zadanie remontowe  

      w KP PSP;  

2)  o kwotę 13 714,- dla ZSP Nr 1 na wykonanie remontu pomieszczeń po awarii; 

3)  o kwotę 2 726 556,-  z tytułu udzielenia dotacji dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na  

     zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitalnego oddziału ratunkowego; 

 4)  o kwotę 98 200,- dla DPS w Stalowej Woli na bieżące funkcjonowanie placówki (42 595,-)oraz przebudowę  

      i zmianę sposobu użytkowania części budynku ( 55 605,-) 

 5) o kwotę 34 000,- w wyniku zmiany przeznaczenia pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola na działania na  

      rzecz osób niepełnosprawnych – z tego na rzecz dzieci i młodzieży – 24 000,- na rzecz osób dorosłych –  

     10 000,-;       

III. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 2 787 376,- zł do kwoty 18 787 376,- zł. 

IV. W wyniku zwiększenia deficytu budżetu  § 4 ust.1 i ust. 2 uchwały budżetowej na 2018 rok  otrzymują 

brzmienie: 

„§ 4.1.Deficyt budżetu w kwocie 18 787 376,- zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów 

wartościowych w wysokości 15 000 000,- zł (§ 931) oraz wolnymi środkami w wysokości 2 787 376,- zł  

  (§ 950). 

2.Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  21 612 376,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w  

   kwocie 2 825 000,- zł – jak w tabeli Nr 3”. 
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Zaplanowano pokrycie deficytu z wolnych środków, po zmianach uchwały budżetowej na 2018 rok, łącznie na  

kwotę  3 787 376,-. 

 

Wolne środki na podstawie bilansu jst sporządzonego na dzień 31-12-2017 roku wynoszą: 

Środki pieniężne -                            9 257 676,56 

Należności plus inne aktywa    (+)     523 770,63 

Zobowiązania wobec budżetu  (-)        56 744,57 

Pozostałe zobowiązania            (-)         2 000,00 

Inne pasywa (konto 909)          (-)   3 626 279,00 

________________________________________ 

Wolne środki                                    6 096 423,62 

 

V. W planie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela Nr 4 uchwały 

budżetowej) dokonano zmiany polegającej na: 

1)  wprowadzeniu do wydatków nowego zadania inwestycyjnego współfinansowanego z tych środków pn. 

„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń urzędu – archiwum” (art.400a ust. 1 pkt 29) na kwotę 154 219,-  

 w zakresie prac termomodernizacyjnych; 

2) zmniejszeniu planu dofinansowania zadania inwestycyjnego  pn. „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – 

rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli”(art.400a ust. 1 pkt 29) o kwotę 154 219,- do kwoty 125 781,-. 

Dostosowano tabelę nr 4 do proponowanych zmian. 

 

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

powiatu, po zmianach, łącznie na kwotę 25 315 932,- zł w tym: 

    1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie                                17 818 161,- zł 

    2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie                        7 497 771,- zł. 

 

 

 

 
   Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


