
Uchwała Nr 149/840/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 11 maja 2017 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok 
 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 

roku, poz. 1870 z późn. zm.), Decyzji Wojewody z dnia 08.05.2017 r. oraz § 10 pkt 3 uchwały budżetowej 

Powiatu Stalowowolskiego  na rok 2017 Nr XXIII/163/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

12 grudnia 2016 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 

700   Gospodarka mieszkaniowa   13 500,-  

 70005  Gospodarka gruntami                            

i nieruchomościami 

 13 500,- Zwiększenie o kwotę 13 500,-  

w planie dochodów zgodnie 

z Decyzją Wojewody znak:                              

F-VI.3111.1.55.2017 z dnia 

08.05.2017 r. z przeznaczeniem 

na uzupełnienie wydatków               

na gospodarkę 

nieruchomościami 

  2110 Dotacje celowe otrzymane                     

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

 13 500,- 

900   Gospodarka komunalna                             

i ochrona środowiska 

 6 868,- 
 

 90019  Wpływy i wydatki związane                   

z gromadzeniem środków                        

z opłat i kar za korzystanie                   

ze środowiska 

 6 868,- Zwiększenie o kwotę 6 868,-      

w planie dochodów zgodnie 

z umową dotacji                                   

Nr 18/2017/EE/R/D  zawartą                               

z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska                                 

i Gospodarki Wodnej w dniu 

05.05.2017 roku  dotyczącej 

akcji „Drzewko za makulaturę”                        

  2460 Środki otrzymane                                

od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora 

finansów publicznych                             

na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych                         

do sektora finansów 

publicznych  

 6 868,- 

   Razem  dochody  20 368,-  

 

§ 2 

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

700   Gospodarka mieszkaniowa   13 500,-  

 70005  Gospodarka gruntami                            

i nieruchomościami 

 13 500,- Zwiększenie o kwotę 13 500,-                 

w planie wydatków                                 

na sporządzenie operatów 

szacunkowych do wydania 

decyzji ustalających wysokość 

odszkodowań za nieruchomości  

pod drogi publiczne                            

  4300 Zakup usług pozostałych  13 500,- 

801   Oświata i wychowanie 8 660,- 8 660,-  

 80130  Szkoły zawodowe 7 660,- 7 660,- Przeniesienie w planie wydatków 

ZSP Nr 3 zgodnie z budżetem                    

i kalkulacją kosztów  dla projektu 
  4040 

 

Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

7 660,-  



  4301 Zakup usług pozostałych  7 660,- pn. „Dobry zawód – lepsza 

przyszłość” – Umowa Nr             

2015-1-PL01-KA102-016094                

z dnia 30.07.2015 roku, poprzez: 

- zmniejszenie o kwotę  7 660,- 

- zwiększenie o kwotę   7 660,- 

 80140  Centra kształcenia 

ustawicznego  i praktycznego 

oraz ośrodki dokształcania 

zawodowego 

1 000,- 1 000,- Przeniesienie w planie wydatków 

CKUiODiDZ zgodnie                               

z potrzebami wynikającymi                           

z realizacji zadań oświatowych,  

poprzez: 

- zmniejszenie o kwotę  1 000,- 

- zwiększenie o kwotę   1 000,- 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,-  

  4390 Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz                    

i opinii 

 1 000,- 

851   Ochrona zdrowia 375,- 375,-  

 85156  Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

375,- 375,- Przeniesienie w planie wydatków 

z przeznaczeniem                                       

na sfinansowanie składek 

ubezpieczenia zdrowotnego        

dla uczniów, poprzez: 

- zmniejszenie o kwotę 375,-               

  planu finansowego Starostwa  

  Powiatowego 

- zwiększenie o kwotę 375,-                    

  ZSP Nr 3 

  4130 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne  

375,- 375,- 

900   Gospodarka komunalna                             

i ochrona środowiska 

 6 868,- 
 

 90019  Wpływy i wydatki związane                   

z gromadzeniem środków                        

z opłat i kar za korzystanie                   

ze środowiska 

 6 868,- Zwiększenie o kwotę 6 868,- 

planu wydatków                                                     

z przeznaczeniem                                      

na dofinansowanie zadania                                        

z zakresu edukacji ekologicznej 

pn. „Drzewko za makulaturę” 

(zakup sadzonek krzewów                          

i drzew ) 

  4210 Zakup materiałów                                   

i wyposażenia 
 6 868,- 

   Razem  wydatki 9 035,- 29 403,-  

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 
 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


