
Uchwała Nr 228/1315/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 27 września 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.), Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 07.08.2018 roku znak:                                      

F-VI.3111.1.160.2018, Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.09.2018 roku znak:                                      

F-VI.3111.1.202.2018  oraz § 10 pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018 

Nr XXXIV/245/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku, Zarząd Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu stalowowolskiego poprzez: 

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie  Tytuł zmiany 

754   Bezpieczeństwo publiczne                  

i ochrona przeciwpożarowa 

 45 000,00 Zwiększenie o kwotę 45 000,- 

w planie dochodów zgodnie 

z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego z 19.09.2018r. 

znak: F-VI.3111.1.202.2018                           

przeznaczone na realizację 

nowych zadań pn.: „Zakup 

stacjonarnego agregatu 

prądotwórczego o mocy min. 

35 kVA”.  

 75411  Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej 
 45 000,00 

  6410 Dotacje celowe otrzymane                  

z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

 45 000,00 

    

801   Oświata i wychowanie  320 373,00 Zwiększenie o kwotę  320 373,- 

w planie dochodów                                 

z przeznaczeniem na realizację 

projektu „Praktyka – 

doświadczenie – kariera” 

(Umowa POWERVET-2018-1-

PL01-KA102-048114 z dnia 

04.09.2018r.) 

 80195  Pozostała działalność  320 373,00 

  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 

 320 373,00 

855   Rodzina  441,- Zwiększenie o kwotę 441,-                

w planie dotacji zgodnie 

z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego znak:                              

F-VI.3111.1.160.2018 z dnia 

07.08.2018 r. z przeznaczeniem 

na finansowanie pobytu dzieci 

cudzoziemców w rodzinach 

zastępczych 

 85508  Rodziny zastępcze  441,- 

  2110 Dotacje celowe otrzymane                     

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

 441,- 

   Razem dochody  365 814,00  

 
§ 2 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego poprzez: 

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie  Tytuł zmiany 

754   Bezpieczeństwo publiczne                  

i ochrona przeciwpożarowa 

 45 000,00 Zwiększenie o kwotę 45 000,00 

w planie wydatków KP PSP 

zgodnie z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego z 19.09.2018r. 
 75411  Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej 
 45 000,00 



  6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

 45 000,00 znak: F-VI.3111.1.202.2018                           

przeznaczone na realizację 

nowych zadań pn.: „Zakup 

stacjonarnego agregatu 

prądotwórczego o mocy min. 

35 kVA”.  

801   Oświata i wychowanie  320 373,00  

 80195  Pozostała działalność  320 373,00 Zwiększenie o kwotę 320 373,- 

w planie wydatków CEZ 

zgodnie z budżetem i kalkulacją 

kosztów dla projektu pt. 

„Praktyka – doświadczenie – 

kariera”  - Umowa 

POWERVET-2018-1-PL01-

KA102-048114  

  4211 Zakup materiałów                                      

i wyposażenia 

 10 000,00 

  4301 Zakup usług pozostałych  310 373,00 

851   Ochrona zdrowia 374,40 374,40 Przeniesienie w planie 

wydatków z przeznaczeniem                                       

na sfinansowanie składek 

ubezpieczenia zdrowotnego        

dla uczniów i bezrobotnych                   

bez prawa do zasiłków, 

poprzez: 

-zmniejszenie o kwotę 374,40                

 planu finansowego Starostwa  

 Powiatowego 

-zwiększenie o kwotę 374,40  

 ZSP Nr 1 

 85156  Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

374,40 374,40 

  4130 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne  

374,40 374,40 

854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

24 000,- 24 000,- Przeniesienie w planie 

wydatków z przeznaczeniem           

na wypłatę stypendiów                        

dla uczniów przyznanych 

uchwałą Nr 226/1293/2018 

Zarządu Powiatu z dnia 13 

września 2018 roku, poprzez: 

1) zmniejszenie w planie  

    wydatków  Starostwa   

    Powiatowego o kwotę  

   24 000,- 

2) zwiększenie o kwotę                           

    24 000,- z tego: 

    ZSP Nr 1        -    1 600,- 

    ZSP Nr 2        -    6 400,-                

    ZSP Nr 3        -    1 600,-     

    ZSO               -  11 200,- 

    CEZ               -    3 200,-    

 85416  Pomoc materialna                

dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 

24 000,- 24 000,- 

  3240 Stypendia dla uczniów 24 000,- 24 000,- 

855   Rodzina  441,- Zwiększenie o kwotę  441,-

dotacji przyznanej Decyzją 

Wojewody Podkarpackiego                             

z dnia 07.08.2018 roku znak:                              

F-VI.3111.1.160.2018,                             

w związku z pobytem dziecka 

cudzoziemców w rodzinie 

zastępczej w Gminie Krosno 

 85508  Rodziny zastępcze  441,- 

  2320 Dotacje celowe przekazane                     

dla powiatu na zadania 

bieżące realizowane                         

na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

 441,- 

   Razem wydatki 24 374,40 390 188,40  

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Janusz Zarzeczny 

Starosta Stalowowolski 
(podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) 

 


