
Uchwała Nr 100/530/2016 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 14 lipca 2016 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok 
 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 95 z dnia 07.07.2016 r. oraz § 10 

pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2016 Nr XI/101/2015 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co 

następuje:  
 

§ 1 

 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu stalowowolskiego poprzez: 

Dział Rozdział § Zwiększenie  Tytuł zmiany 

600 60014 6300 23 000,- Zwiększenie o kwotę 23 000,- w planie dochodów na 

dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika na 

odcinku od drogi krajowej Nr 77 w kierunku m. Turbia” 

     

700 70005 2110 35 000,- Zwiększenie o kwotę 35 000,- w planie dochodów zgodnie 

z Decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr 95 z dnia 07.07.2016 r. z 

przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia rzeczoznawcy 

majątkowemu za sporządzenie operatów szacunkowych 

ustalających odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z 

nieruchomości, z uwagi na przebieg przez te nieruchomości linii 

elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola- punkt napięcia 

Chmielów- Abramowice oraz na aktualizację opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa  

     

 Razem  58 000,-  

 

§ 2 

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

600 60014 6050  23 000,- Zwiększenie w planie wydatków ZDP o kwotę 

23 000,- na wykonanie zamówienia uzupełniającego 

dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy 

chodnika na odcinku od drogi krajowej Nr 77 w 

kierunku m. Turbia” wprowadzonego URP Nr 

XIII/107/2016 z 27 stycznia 2016 roku 

      

700 70005 4300  35  000,- Zwiększenie o kwotę 35 000,- w planie wydatków 

Starostwa  zgodnie z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego Nr 95 z dnia 07.07.2016 r. na: 

 - wypłatę wynagrodzenia rzeczoznawcy 

majątkowemu za sporządzenie operatów 

szacunkowych ustalających odszkodowanie za 

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, z 

uwagi na przebieg przez te nieruchomości linii 

elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola- punkt 

napięcia Chmielów- Abramowice – 28 000,- 

- aktualizację opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 

7 000,- 

      

4300 10 000,-  



750 75020 4700  10 000,- Przeniesienie w planie wydatków zgodnie                                  

z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań 

statutowych jednostki, poprzez: 

- zmniejszenie o kwotę  – 10 000,- 

- zwiększenie o kwotę   –  10 000,- 

      

754 75411 4180  55 000,- Przeniesienie w planie wydatków KP PSP zgodnie                            

z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań 

jednostki,  poprzez: 

- zmniejszenie o kwotę  55 000,- 

- zwiększenie o kwotę  55 000,- 

4270 55 000,-  

      

 Razem  65 000,- 123 000,-  

 

 

§ 3 

 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

 

§4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   
 
 
 Janusz Zarzeczny 
 
 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

               


