
Uchwała Nr 230/1324/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 października 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 2017 roku, poz. 2077), Decyzji Nr 9/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego                          

w Tarnobrzegu z dnia 08 października 2018 roku  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 

751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa                             

oraz sądownictwa 

 5 650,- Zwiększenie o kwotę 5 650,-                  

w planie dochodów zgodnie 

z Decyzją Nr 9/2018 Dyrektora 

Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Tarnobrzegu 

z dnia 08 października 2018 

roku przeznaczonych 

na sfinansowanie kosztów 

zryczałtowanych diet 

terytorialnej komisji wyborczej 

związanych z organizacją                                              

i przeprowadzeniem wyborów 

organów jednostek samorządu 

terytorialnego w 2018 roku 

 75109  Wybory do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

 5 650,- 

  2110 Dotacje celowe otrzymane                  

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

 5 650,- 

   Razem dochody  5 650,-  

 

§ 2 

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

600   Transport i łączność  3 567,00 Zwiększenie o kwotę 3 567,-              

w planie wydatków 

przeznaczone na pokrycie 

kosztów wykonania tablic 

informacyjnych przy 

inwestycjach drogowych 

 60014  Drogi publiczne powiatowe  3 567,00 

  4300 Zakup usług pozostałych   3 567,00 

 

751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa                             

oraz sądownictwa 

10 183,55 15 833,55 Zmiany w planie wydatków 

zgodnie z potrzebami 

wynikającymi  z realizacji 

zadań,  poprzez: 

- zmniejszenie o kwotę   

  10 183,55 

- zwiększenie o kwotę   

  15 833,55 

 75109  Wybory do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

10 183,55 15 833,55 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

 5 650,00 

  4110 Składki na ubezpieczenie 

społeczne   

 1 385,10 

  4120 Składki na Fundusz Pracy   198,45 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  8 100,00 

  4220 Zakup środków żywności  500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  10 183,55  



758   Różne rozliczenia 236 697,00  Zmniejszenie rezerw, w tym: 

- rezerwy ogólnej o kwotę               

3 567,- z przeznaczeniem                      

na pokrycie kosztów 

wykonania tablic 

informacyjnych przy 

inwestycjach drogowych,                   

-  rezerwy celowej oświatowej 

o kwotę 233 130,-                                     

z przeznaczeniem na wypłatę 

nagród dla nauczycieli                    

za osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze   

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 236 697,00  

  4810 Rezerwy 236 697,00  

801   Oświata i wychowanie  216 066,00  

 80102  Szkoły podstawowe specjalne   29 316,00 Zwiększenie planu wydatków        

ZS Nr 6 Specjalnych  o kwotę        

29 316,- z przeznaczeniem                       

na nagrody dla nauczycieli                   

za osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze                           

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników  

 29 316,00 

 80115  Technika  144 232,00 Zwiększenie o kwotę 144 232,- 

w planie wydatków                                 

z przeznaczeniem  na nagrody 

dla nauczycieli za osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze                   

i opiekuńcze, w tym: 

- ZSP Nr 1 – 26 498,- 

- ZSP Nr 2 – 38 523,               

- ZSP Nr 3 – 33 377,-                   

- CEZ        – 45 834,-  

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników  

 144 232,00 

 80120  Licea ogólnokształcące  32 628,00 Zwiększenie planu wydatków 

ZSO o kwotę 32 628,-                              

z przeznaczeniem na nagrody 

dla nauczycieli za osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze               

i opiekuńcze 

  4010 

 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

 32 628,00 

 80140  Centra kształcenia 

ustawicznego i praktycznego 

oraz środki dokształcania 

zawodowego  

 9 890,00 Zwiększenie planu wydatków 

CKUiODiDZ o kwotę 9 890,-                                       

z przeznaczeniem na nagrody 

dla nauczycieli  za osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze             

i opiekuńcze 
  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

 9 890,00 

854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

 17 064,00 
 

 85406  Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 

 13 525,00 Zwiększenie planu wydatków 

PPP o kwotę 13 525,-                           

z przeznaczeniem na nagrody 

dla nauczycieli za osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze                    

i opiekuńcze 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
 13 525,00 

 85410  Internaty i bursy szkolne  3 539,00 Zwiększenie planu wydatków 

ZPO-W o kwotę 3 539,-                             

z przeznaczeniem  na nagrody 

dla nauczycieli za osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze                  

i opiekuńcze 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
 3 539,00 

   Razem wydatki 246 880,55 252 530,55  

 

 

 

 



 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


