UCHWAŁA NR 179/XVIII/16
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 814), art. 212 ust. 1, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016
rok o kwotę 2.342.296 zł, z tego: zwiększenia dochodów bieżących o 181.744 zł i zmniejszenia dochodów
majątkowych o 2.524.040 zł oraz zmian planowanych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016
rok o kwotę 4.008.960 zł, z tego: zwiększenia wydatków bieżących o 146.546 zł i zmniejszenia wydatków
majątkowych o 4.155.506 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowana nadwyżka budżetu Powiatu Nowosądeckiego na
2016 rok o kwotę 1.666.664 zł.
§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 2.000.000
zł oraz zmniejszenia rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 333.336 zł - zgodnie z
załącznikiem nr 3.
§ 5. Dokonuje się zmiany w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok Nr 126/XIII/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015 r., w której § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2016 roku do kwoty
6.180.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych”.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego
Jan Gomółka

Id: 931A4BBC-1A98-4856-AB18-AF90632882E8. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 179/XVIII/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 16 września 2016 r.

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok
Lp.
1.

Dział
Rozdz.

Nazwa treść

600 Transport i łączność
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
dochody majątkowe
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)

w złotych

Kwota
zmniejszenia
zwiększenia

80 663
7 436
7 436
7 436

60014 Drogi publiczne powiatowe
dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)
2.

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody majątkowe, z tego:
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6209)

3.

750 Administracja publiczna
75020 Starostwa powiatowe
dochody bieżące
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych (§ 0580)

75095 Pozostała działalność
dochody majątkowe
Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)
4.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
dochody bieżące
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)
1
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73 227
73 227
73 227

2 838 990
2 838 990
2 838 990
333 336

225 011
225 011
225 011

2 505 654

123 756

101 255

39 900
38 400
38 400
38 400
1 500
1 500
1 500
120 000
120 000
120 000
120 000
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5.

801 Oświata i wychowanie
80120 Licea ogólnokształcące
dochody majątkowe
Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)

80130 Szkoły zawodowe
dochody bieżące, z tego:
Wpływy z usług (0830)
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
(§ 0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)

dochody majątkowe, z tego:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)

55 594

75 340
9 840
9 840
9 840

55 594
15 206

33 661
9 859
8 859
1 000

11 206
4 000

40 388
40 388

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
dochody bieżące, z tego:
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów,
pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym:
- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem
środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów,
pozyskane z innych źródeł (§ 2709), w tym:

30 839
30 839
29 370
29 370
1 469

- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem
środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

1 469

80195 Pozostała działalność
dochody majątkowe
Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)
6.

1 000
1 000
1 000

852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
dochody bieżące
Wpływy z usług (0830)

11 374
11 374
11 000
11 000

dochody majątkowe
Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)

7.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność
dochody bieżące, z tego:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez j.s.t. (§ 2057)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez j.s.t. (§ 2059)

23 802
23 802

374
374

13 148
13 148
13 148
11 292

13 148
13 148

1 856

2
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dochody majątkowe, z tego:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)
Ogółem dochody
Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego:
- zwiększenie dochodów bieżących
- zmniejszenie dochodów majątkowych

13 148
12 305

843

2 907 732
2 342 296
2 524 040

565 436
181 744

3
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 179/XVIII/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 16 września 2016 r.

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Dział
Rozdz.

w złotych

Nazwa treść

020 Leśnictwo
02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Wydatki bieżące, w tym;
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Kwota
zmniejszenia
zwiększenia

9 400
9 400
9 400
9 400
9 400

600 Transport i łączność
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (pomoc
finansowa)

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe w tym;
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

7 436
7 436
7 436

4 176 090
4 176 090
4 176 090
4 176 090

750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące, w tym;
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

65 000
65 000
65 000
65 000
65 000

801 Oświata i wychowanie
80130 Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące, w tym;
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

39 294
18 415
18 415
18 415
18 415

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
Wydatki bieżące, w tym;
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6.

7.

20 839

20 839
20 839
6 542
14 297

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach
artystycznych
Wydatki bieżące, w tym;
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące, w tym;
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność
1
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40

40
40
40

13 148
13 148

11 000
11 000
11 000
11 000
11 000

13 148
13 148
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I. Wydatki bieżące, w tym;
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

8.

9.

13 148
13 148

II. Wydatki majątkowe w tym;
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

13 148
13 148

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące, w tym;
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące, w tym;
Dotacje na zadania bieżące

Ogółem wydatki

Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego;
- zwiększenie wydatków bieżących
- zmniejszenie wydatków majątkowych

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

4 189 238
4 008 960
4 155 506

10 000
10 000
10 000
10 000
180 278

146 546

2
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 179/XVIII/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 16 września 2016 r.

§

952

992

Nazwa

w złotych

Kwota
zmniejszenia

Plan po
zmianach

Przychody budżetu Powiatu
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym
z tego:
- kredyt na udziały własne Powiatu w realizacji
projektów ze środków unijnych i innych źródeł
zagranicznych

2 000 000
2 000 000

7 702 673
6 180 000

Rozchody budżetu Powiatu
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Spłata rat zaciągniętych kredytów bankowych (w latach
2009-2015)

333 336

12 231 298

333 336

12 231 298
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UZASADNIENIE
Po analizie budżetu Powiatu Nowosądeckiego dokonuje się niezbędnych zmian planowanych
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok, w
tym w szczególności:
DOCHODY:
Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 2.342.296 zł, w tym
w szczególności w wyniku:
1) wprowadzenia do budżetu Powiatu dochodów majątkowych w łącznej kwocie 20.150 zł (w 4 działach) z
tytułu niewykorzystanych wydatków majątkowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających do
końca 2015 r.
2) zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem
środków z UE i z innych źródeł zagranicznych w dziale Transport i łączność, w rozdziale Drogi
publiczne powiatowe o kwotę 73.227 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych na
zadanie pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr
28". Wysokość przekazanej dotacji wynika z rozliczenia końcowego wym. projektu.
3) zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka
gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.613.979 zł, będącego wynikiem:
- zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych ze sprzedaży mienia Powiatu o 333.336 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych - dotacji celowych na realizację programów finansowanych z
udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych o 2.280.643 zł, w wyniku: zmniejszenia
dochodów majątkowych planowanych na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" o kwotę 2.505.654
zł, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 225.011 zł z tytułu refundacji
poniesionych wydatków majątkowych na projekt pn. „Ograniczenie zużycia energii w obiektach
użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii".
4) zwiększenia dochodów własnych Powiatu w dziale Administracja publiczna, w rozdziale Starostwa
powiatowe o kwotę 38.400 zł z tytułu dodatkowych wpływów wynikających z naliczonych opłat za
wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.
5) zwiększenia dochodów własnych z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku od osób prawnych
Powiatu w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale Udziały
powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 120.000 zł.
6) zwiększenia dochodów Powiatu w dziale Oświata i wychowanie o łączną kwotę 8.906 zł, z tego w
wyniku:
a) zmniejszenia dochodów w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę 21.933 zł, będącego wynikiem:
- zwiększenia dochodów własnych Powiatu o kwotę 18.455 zł wypracowanych przez szkoły Powiatu,
w tym: przez Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie - 13.802 zł, w tym w szczególności
zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży nieużywanych maszyn i
urządzeń - 23.802 zł i wpływów z usług i otrzymanej darowizny - 5.500 zł, z jednoczesnym
zmniejszeniem wpływów z różnych dochodów o 11.500 i dochodów z najmu i dzierżawy składników
majątkowych - 4.000 zł oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu - 4.653 zł, w tym w
szczególności z tytułu usług - 4.359 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych - dotacji celowej na realizację programów finansowanych z
udziałem środków z UE o kwotę 40.388 zł, planowanej jako refundacja poniesionych wydatków
Powiatu na projekt pn. "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w
Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie". Wysokość przekazanej dotacji wynika z rozliczenia
końcowego wym. projektu.
b) zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 30.839 zł, z tytułu przyznanych płatności do gruntów
rolnych w ramach wsparcia bezpośredniego dla rolnictwa dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
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Nawojowej.
7) zwiększenia dochodów własnych Powiatu w dziale Pomoc społeczna, w rozdziale Domy pomocy
społecznej o kwotę 11.000 zł z tytułu wpływów z opłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Muszynie, w związku z wyższą niż planowano liczbą mieszkańców przyjętych na nowych
zasadach.
8) zmian dochodów w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Pozostała
działalność, planowanych na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w
powiecie nowosądeckim”, polegających na zmniejszeniu dochodów bieżących w kwocie 13.148 zł z
jednoczesnym zwiększeniem dochodów majątkowych o tę samą kwotę.

WYDATKI:
Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 4.008.960 zł, w tym
w szczególności w wyniku:
1) zwiększenia wydatków bieżących w dziale Leśnictwo, w rozdziale Nadzór nad gospodarką leśną o
kwotę 9.400 zł, z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa,
2) zwiększenia wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne
wojewódzkie o kwotę 7.436 zł, na zadanie „Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na
przygotowanie zadania pn. Budowa obwodnicy Grybowa”.
3) zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka
gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.176.090 zł planowanych na realizację projektu pn. "Poprawa
efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego", w
związku z przesunięciem realizacji tego projektu na lata następne.
4) zwiększenia wydatków bieżących w dziale Administracja publiczna, w rozdziale Pozostała działalność o
kwotę 65.000 zł w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, z przeznaczeniem
na uzupełnienie wynagrodzeń dla osób powracających z długotrwałych chorobowych i świadczeń
rehabilitacyjnych, urlopów macierzyńskich i bezpłatnych, wypłatę ekwiwalentu za urlop oraz na
odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy.
5) zwiększenia wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 39.294 zł, z tego w
szczególności:
- w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę 18.415 zł, w tym wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w
Grybowie - 13.762 zł, z przeznaczeniem na energię oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Starym Sączu - 4.653 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i przeprowadzenie egzaminów
kwalifikacyjnych uczniów tej szkoły,
- w rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
o kwotę 20.839 zł, z przeznaczeniem w szczególności na zakup materiałów siewnych, nawozów
sztucznych, paliwa oraz części zamiennych do maszyn rolniczych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.
6) zwiększenia wydatków bieżących w dziale Pomoc społeczna, w rozdziale Domy pomocy społecznej o
kwotę 11.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Muszynie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków
na zakup energii.
7) zmian wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Pozostała
działalność, w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie
nowosądeckim”, polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących w kwocie 13.148 zł z
jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych o tę samą kwotę w związku z dostosowaniem
planowanych wydatków do faktycznych potrzeb projektu.
8) zwiększenia wydatków bieżących w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale w
Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Programu ochrony
środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024".
9) zwiększenia wydatków bieżących w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie
dokumentacji ppoż. i monitoringu Cerkwi pw. Św. Jakuba Młodego Apostoła w Powroźniku.
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PRZYCHODY
Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 2.000.000 zł z
tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na udziały własne Powiatu w realizacji
projektów ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych, w związku z przesunięciem realizacji
projektów na lata następne.
ROZCHODY
Zmniejsza się rozchody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 333.336 zł, celem
zachowania wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
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