
Uchwała Nr 232/1337/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 25 października 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 18.10.2018 roku znak:                         

F-VI.3111.1.257.2018, Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.10.2018 roku znak:                                                  

F-VI.3111.1.261.2018, Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.10.2018 roku znak:                                                      

F-VI.3111.1.262.2018, Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.10.2018 roku znak:                                                    

F-VI.3111.1.263.2018, Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.10.2018 roku znak:                                                     

F-VI.3111.1.269.2018, Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.10.2018 roku znak:                                                     

F-VI.3111.1.271.2018 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 

750   Administracja publiczna  7 737,00  

 75011  Urzędy wojewódzkie  7 737,00 Zwiększenie w planie dotacji                   

o kwotę 7 737,-  zgodnie 

z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego z 18.10.2018 r. 

znak: F-VI.3111.1.261.2018                   
z przeznaczeniem                                              

na uzupełnienie wydatków 

związanych z realizacją zadań 

zleconych z zakresu administracji 

rządowej 

  2110 Dotacje celowe otrzymane                  

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez 

powiat 

 7 737,00 

851   Ochrona zdrowia  29 021,46  

 85141  Ratownictwo medyczne  29 021,46 Zwiększenie w planie dotacji                  

o kwotę 29 021,46 zgodnie 

z Decyzją Wojewody znak:                              

F-VI.3111.1.271.2018 z dnia 

19.10.2018 r. z przeznaczeniem                                     

na zadanie pn.: Dofinansowanie 

zakupu karetki pogotowia                             

dla  Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego                      

w Stalowej Woli 

  6410 Dotacje celowe otrzymane                  

z budżetu państwa                                   

na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez 

powiat 

 29 021,46 

852   Pomoc społeczna  6 093,00  

 85202  Domy pomocy społecznej  666,00 Zwiększenie o kwotę 666,-                        

w planie dotacji zgodnie 

z Decyzją Wojewody znak:                                

F-VI.3111.1.257.2018 z dnia 

18.10.2018 r. z przeznaczeniem                                     

na dofinansowanie utrzymania 

mieszkańców przebywających                 

w domach pomocy społecznej                  

na podstawie skierowań 

wydanych przed 1 stycznia 2004 

roku, w tym: 

- o kwotę  96,-  DPS Stalowa  

  Wola 

- o kwotę  570,-  DPS Irena 

  2130 Dotacje celowe otrzymane                  

z budżetu państwa                             

na realizację  bieżących zadań 

własnych powiatu 

 666,00 



 85218  Powiatowe centra pomocy 

rodzinie 

 5 427,00 Zwiększenie o kwotę 3 000,-                  

w planie dotacji zgodnie 

z Decyzją Wojewody znak:                                

F-VI.3111.1.269.2018 z dnia 

19.10.2018 r. z przeznaczeniem                                     

na wypłatę dodatku w wysokości 

250,- zł miesięcznie                                      

na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, 

realizującego pracę socjalną                            

w środowisku w roku 2018 

  2130 Dotacje celowe otrzymane                  

z budżetu państwa                             

na realizację  bieżących zadań 

własnych powiatu 

 3 000,00 

  2440 Dotacje otrzymane                                

z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora 

finansów publicznych  

 2 427,00 Zwiększenie  o kwotę 2 427,-              

ze środków PFRON w planie 

dotacji z przeznaczeniem                        

na obsługę programów: 

- „Program wyrównywania 

różnic między regionami III”                  

w obszarze D wg  Umowy nr 

WRR/000316/09/D z dnia 16 

lipca 2018 roku  - 2 240,- 

- „Zajęcia klubowe w WTZ” wg 

umowy Nr KLU/000005/09/D    

z dnia 08 października 2018 roku  

- 187,-   

853   Pozostałe zadania                        

w zakresie polityki 

społecznej 

 2 446,15 

 

 85321  Zespoły do spraw orzekania             

o niepełnosprawności 

 2 446,15 Zwiększenie w planie dotacji                   

o kwotę 2 446,15  zgodnie 

z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego z 18.10.2018 r. 

znak: F-VI.3111.1.262.2018                   
z przeznaczeniem  na zadania                               

realizowane przez powiatowe 

zespoły do spraw orzekania                         

o niepełnosprawności 

  2110 Dotacje celowe otrzymane                  

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez 

powiat 

 2 446,15 

855   Rodzina  44 150,00  

 85508  Rodziny zastępcze  44 150,00 Zwiększenie planu dotacji                             

o kwotę 44 150,- zgodnie 

z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego z 18.10.2018 r. 

znak: F-VI.3111.1.263.2018                    

z przeznaczeniem                                       

na dofinansowanie zadań 

własnych tj. zatrudnianie                

przez powiaty koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej                       

w ramach realizacji Programu 

asystent rodziny i koordynator                                    

rodzinnej pieczy zastępczej                           

na rok 2018 

  2130 Dotacje celowe otrzymane                               

z budżetu państwa                                 

na realizację  bieżących zadań 

własnych powiatu 

 44 150,00 

   Razem dochody  89 447,61  

 

§ 2 

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

750   Administracja publiczna 2 000,00 9 737,00  

 75011  Urzędy wojewódzkie  7 737,00 



  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

 7 737,00 Zwiększenie o kwotę 7 737,-     

w planie wydatków                       

z przeznaczeniem na realizację 

zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej                                

 75019  Rady powiatów 2 000,00 2 000,00 Przeniesienie w planie 

wydatków zgodnie                     

z potrzebami wynikającymi          

z realizacji zadań,  poprzez: 

- zmniejszenie o kwotę 2 000,- 

- zwiększenie o kwotę  2 000,- 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

2 000,00  

  4300 Zakup usług pozostałych  2 000,00 

755   Wymiar sprawiedliwości 861,00 861,00  

 75515  Nieodpłatna pomoc prawna 861,00 861,00 Przeniesienie w planie 

wydatków zgodnie z potrzebami 

wynikającymi z realizacji zadań, 

poprzez: 

-zmniejszenie o kwotę 861,- 

-zwiększenie o kwotę  861,- 

  4210 Zakup materiałów                                   

i wyposażenia 

861,00  

  4300 Zakup usług pozostałych  861,00 

851   Ochrona zdrowia  29 021,46  

 85141  Ratownictwo medyczne  29 021,46 Zwiększenie w planie 

wydatków o kwotę  29 021,46     

z przeznaczeniem                                    

na dofinansowanie zakupu  

karetki pogotowia dla SP ZZOZ 

w Stalowej Woli 

  6220 Dotacje celowe z budżetu                                 

na finansowanie                                   

lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji                                   

i zakupów inwestycyjnych 

innych jednostek sektora 

finansów publicznych  

 29 021,46 

852   Pomoc społeczna  6 093,00  

 85202  Domy pomocy społecznej  666,00 Zwiększenie  w planie 

wydatków z przeznaczeniem         

na dofinansowanie utrzymania 

mieszkańców przebywających                  

w  domach pomocy społecznej                     

na podstawie decyzji wydanych 

przed 01.01.2004 r. , w tym:   

- o kwotę  96,- DPS Stalowa  

 Wola 

- o kwotę  570,-  DPS Irena   

  2580 Dotacja podmiotowa                         

z budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

 570,00 

  4210 Zakup materiałów                                   

i wyposażenia 

 96,00 

 85218  Powiatowe centra pomocy 

rodzinie 
  5 427,00 Zwiększenie o kwotę 5 427,-                       

w planie wydatków PCPR                 

z  przeznaczeniem na: 

-  wypłatę dodatków                              

dla pracowników realizujących 

pracę socjalną  w środowisku – 

3 000,- 

- wynagrodzenia pracowników 

obsługujących programy:  

„Program wyrównywania różnic 

między regionami III” –  2 240,- 

„Zajęcia klubowe w WTZ” – 

187,-   

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
 5 427,00 

853   Pozostałe zadania                        

w zakresie polityki 

społecznej 

 2 446,15  

 85321  Zespoły do spraw orzekania             

o niepełnosprawności 

 2 446,15 Zwiększenie o kwotę 2 446,15 

w planie wydatków PCPR                      

z przeznaczeniem na zadania                               

realizowane przez powiatowe 

zespoły do spraw orzekania               

o niepełnosprawności 

  4300 Zakup usług pozostałych  2 446,15 



855   Rodzina  44 150,00  

 85508  Rodziny zastępcze  44 150,00 Zwiększenie w planie wydatków 

o kwotę  44 150,-  przeznaczone                                            

na wynagrodzenia 

koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
 44 150,00 

921   Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

4 850,00 4 850,00  

 92105  Pozostałe zadania w zakresie 

kultury 

4 850,00 4 850,00 Przeniesienie w planie 

wydatków zgodnie z potrzebami 

wynikającymi z realizacji zadań, 

poprzez: 

-zmniejszenie o kwotę 4 850,- 

-zwiększenie o kwotę  4 850,- 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

 22,50 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  4 827,50 

  4300 Zakup usług pozostałych 4 850,00  

   Razem wydatki 7 711,00 97 158,61  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

 

 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


