
Uchwała Nr 223/1282/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

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 22.08.2018 roku znak:                                    

F-VI.3111.1.172.2018, Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.08.2018 roku znak:                                                  

F-VI.3111.1.177.2018, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:  
 

 

§ 1 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu stalowowolskiego poprzez: 

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie  Tytuł zmiany 

851   Ochrona zdrowia 100 000,-  Zmniejszenie o kwotę 100 000,-             

w planie dochodów zgodnie 

z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego z 22.08.2018r. 

znak: F-VI.3111.1.172.2018               

na sfinansowanie składek                       

na ubezpieczenia zdrowotne                   

za osoby bezrobotne bez prawa 

do zasiłku 

 85156  Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz świadczenia  

dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

100 000,-  

  2110 Dotacje celowe otrzymane                  

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

100 000,-  

853   Pozostałe zadania                        

w zakresie polityki społecznej 

 2 566,65 Zwiększenie w planie dotacji                   

o kwotę 2 566,65  zgodnie 

z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego z 28.08.2018 r. 

znak: F-VI.3111.1.177.2018                   
z przeznaczeniem  na zadania                               

realizowane przez powiatowe 

zespoły do spraw orzekania                         

o niepełnosprawności 

 85321  Zespoły do spraw orzekania             

o niepełnosprawności 

 2 566,65 

  2110 Dotacje celowe otrzymane                  

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

 2 566,65 

   Razem dochody 100 000,- 2 566,65  

 

§ 2 

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

851   Ochrona zdrowia 100 000,-  Zmniejszenie o kwotę 100 000,-             

w planie wydatków PUP 

zgodnie z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego z 22.08.2018r. 

znak: F-VI.3111.1.172.2018         

na sfinansowanie składek                       

na ubezpieczenia zdrowotne                   

za osoby bezrobotne bez prawa 

do zasiłku 

 85156  Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

100 000,-  

  4130 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

100 000,-  

853   Pozostałe zadania                        

w zakresie polityki 

społecznej 

 2 566,65 Zwiększenie o kwotę 2 566,65 

w planie wydatków PCPR                      

z przeznaczeniem na zadania                               

realizowane przez powiatowe 

zespoły do spraw orzekania               

o niepełnosprawności 

 85321  Zespoły do spraw orzekania             

o niepełnosprawności 

 2 566,65 

  4300 Zakup usług pozostałych  2 566,65 

854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

10 360,- 10 360,00 
 



 85406  Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 

4 660,- 4 660,00 Przeniesienie w planie 

wydatków PPP zgodnie                             

z potrzebami wynikającymi                           

z realizacji zadań oświatowych, 

poprzez: 

- zmniejszenie o kwotę  4 660,- 

- zwiększenie o kwotę   4 660,- 

  4210 Zakup materiałów                                   

i wyposażenia 

 3 000,00 

  4260 Zakup energii 4 660,-  

  4280 Zakup usług zdrowotnych  1 660,00 

 85410  Internaty i bursy szkolne 5 700,- 5 700,00 Przeniesienie w planie 

wydatków ZPO-W zgodnie                             

z potrzebami wynikającymi                           

z realizacji zadań oświatowych, 

poprzez: 

- zmniejszenie o kwotę  5 700,- 

- zwiększenie o kwotę   5 700,- 

  4210 Zakup materiałów                                   

i wyposażenia 

 5 700,00 

  4270 Zakup usług remontowych 5 700,-  

   Razem wydatki 110 360,- 12 926,65  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

 

 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


