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Uchwała Nr 92/499/2016 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 20 maja 2016 roku 
 
 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 
zmieniającej uchwałę Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 
2016 rok 

 
Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1445 ) 
 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego 
uchwala, co następuje 

 
      § 1 
 
Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę 
Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie 
zmian w budz ecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 
   
      § 2 
 
Uchwała wchodzi w z ycie z dniem podjęcia. 

 

 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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projekt 

Uchwała Nr      /         /  2016 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 15 czerwca 2016 roku 

 
zmieniająca uchwałę Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 kwietnia 

2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok  

 

Na podstawie art.12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2015 roku, poz.1445 z późn. zm.), art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku,  poz. 885  z późn. zm.)  Rada Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr XVII/126/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 

2016 rok dokonuje się zmiany w następujący zakresie: 

 

W § 2 dotyczącym zmian w planie wydatków budżetu powiatu: 

1. treść dotychczasową: 

„801 Oświata i wychowanie,  

  80130 Szkoły zawodowe  

  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 500 000,-  

  (zwiększenie o kwotę 500 000,-w planie wydatków wynagrodzeń w związku z korektą zadań  

   oświatowych)” 

 

   zastępuje się nowym brzmieniem: 

„801 Oświata i wychowanie,  

  80130 Szkoły zawodowe  

  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 320 000,-  

  (zwiększenie o kwotę 320 000,- w planie wydatków wynagrodzeń w związku z korektą zadań  

   oświatowych)” 

 

2. dodaje się: 

„801 Oświata i wychowanie,  

  80195 Pozostała działalność   

  §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  zwiększenie o kwotę 180 000,-  

  (zwiększenie o kwotę 180 000,- na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków  

   użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego”, wprowadzone 

   URP Nr XII/102/2016 z 11 stycznia 2016 roku, w zakresie wymiany instalacji  

   centralnego ogrzewania w budynku CKU i OD i DZ)”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Zaakceptowano: 
Elz bieta Kulpa – Skarbnik Powiatu 
Aleksander Szczęch – Radca Prawny 


