
UCHWAŁA NR 229/XXIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej 
Powiatu Nowosądeckiego na 2017 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 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok 
o kwotę 528.509 zł, z tego: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 628.509 zł i zmniejszenia dochodów 
majątkowych o kwotę 100.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok 
o kwotę 1.401.420 zł, z tego: zwiększenia wydatków bieżących o 763.723 zł i zwiększenia wydatków majątkowych 
o 637.697 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 
2017 rok o kwotę 872.911 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z kwoty wolnych środków, 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę 872.911 zł 
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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                                                                            Załącznik Nr 1
                                                                            do Uchwały Nr 229/XXIII/17
                                                                            Rady Powiatu Nowosądeckiego
                                                                            z dnia 19 maja  2017 r.

Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 020 Leśnictwo 149 840
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 149 840

dochody bieżące: 149 840
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

149 840

2. 801 Oświata i wychowanie 311 17 559
80130 Szkoły zawodowe 311 311

dochody bieżące, z tego: 311 311
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)

311

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)

311

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego

17 248

dochody bieżące: 17 248
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł (§ 2707)

17 248

3. 852 Pomoc społeczna 28 000
85202 Domy pomocy społecznej 28 000

dochody bieżące: 28 000
Wpływy z usług (§ 0830) 28 000

4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000 433 421
85395 Pozostała działalność 100 000 433 421

dochody bieżące, z tego: 433 421
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)

373 132

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)

60 289

dochody majątkowe, z tego: 100 000
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)

90 231

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Lp. Kwota
w  złotych
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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)

9 769

Ogółem dochody, z tego: 100 311 628 820
Zwiększenie dochodów ogółem, z tego: 528 509
 - zwiększenie dochodów bieżących 628 509
 - zmniejszenie dochodów majątkowych 100 000
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                                                                                    Załącznik Nr 2
                                                                                    do Uchwały Nr 229/XXIII/17
                                                                                    Rady Powiatu Nowosądeckiego
                                                                                    z dnia 19 maja 2017 r.

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 020 Leśnictwo 149 840
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 149 840

Wydatki bieżące, w tym: 149 840
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 149 840
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 149 840

2. 750 Administracja publiczna 115 720 115 720
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 115 720 115 720

Wydatki bieżące, w tym: 115 720 115 720
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 115 720
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115 720
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

115 720

3. 801 Oświata i wychowanie 17 413
80130 Szkoły zawodowe 165

Wydatki bieżące, w tym: 165
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

165

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego

14 983

Wydatki bieżące, w tym: 14 983
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 14 983
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 278
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 705

80195 Pozostała działalność 2 265
Wydatki bieżące, w tym: 2 265
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 2 265
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 265

4. 851 Ochrona zdrowia 737 697
85111 Szpitale ogólne 737 697

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 737 697

5. 852 Pomoc społeczna 28 000
85202 Domy pomocy społecznej 28 000

Wydatki bieżące, w tym: 28 000
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28 000
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 000

6. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000 568 470
85395 Pozostała działalność 100 000 568 470

Wydatki bieżące, w tym: 568 470
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

568 470

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Kwota
w złotych
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Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
w tym:

100 000

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

100 000

Ogółem wydatki, z tego: 215 720 1 617 140
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego: 1 401 420
 - zwiększenie wydatków bieżących 763 723
 - zwiększenie wydatków majątkowych 637 697
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 229/XXIII/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 19 maja 2017 r.

Kwota Plan
zwiększenia po zmianach

Przychody budżetu Powiatu - ogółem, z tego: 872 911 17 920 849
950 Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężych na 

rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych
872 911 5 870 849

w złotych

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

§ Nazwa
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UZASADNIENIE
Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok powodują zwiększenie

dochodów budżetu Powiatu o kwotę 528.509 zł i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.401.420 zł.

DOCHODY I WYDATKI
W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 872.911 zł, dokonuje się zwiększenia
wydatków:

- w dziale Ochrona zdrowia o kwotę 737.697 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanej dotacji
na dofinansowanie rozbudowy Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju z zastosowaniem
energooszczędnych technologii. Plan wydatków na realizację tego zadania w 2017 r. po zmianie
wyniesie 5.000.000 zł. Jednocześnie wydatki planowane na ten cel w 2018 r. zostały odpowiednio
zmniejszone o kwotę 737.697 zł.

- na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych
łącznie o kwotę 135.214 zł, z tego w dziale Oświata i wychowanie o 165 zł na realizację projektu pn.
"Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" oraz w dziale Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej o 135.049 zł na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób
zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego". Środki
projektów niewykorzystane w ubiegłym roku stanowią nadwyżkę środków na rachunku bieżącym
Powiatu, która zostaje przeznaczona na realizację zadań zaplanowanych w wymienionych projektach
w 2017 r.

Ponadto dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok
polegających na:

a)  zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w dziale Leśnictwo o kwotę 149.840 zł z tytułu
środków funduszu leśnego z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu
urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Dofinansowanie wyniesie nie
więcej niż 90% całkowitego kosztu tego zadania.

b)  przesunięciu wydatków bieżących planowanych na promocję Powiatu w dziale Administracja
publiczna w grupie wydatków statutowych do grupy wydatków planowanych na realizację
projektów finansowanych z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych o kwotę 115.720
zł. Powyższa zmiana związana jest z rozpoczęciem realizacji projektu pn. "Budujemy - jeździmy -
poznajemy" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -
Słowacja 2014 - 2020. Projekt będzie realizowany w latach 2017 - 2018 przez Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu, a jego celem będzie promowanie walorów Sądecczyzny. Poziom dofinansowania ze
środków z UE i budżetu państwa wynosi łącznie 89,45%, a refundacja wydatków projektu nastąpi
w 2018 r.

c)  w działach Oświata i wychowanie:
- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 17.248 zł z tytułu przyznania dopłat
bezpośrednich do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
z przeznaczeniem w szczególności na zakup nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, części
zamiennych do maszyn rolniczych i ich bieżących napraw oraz na umowy zlecenia dla pracowników
wykonujących prace polowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.

- ponadto dokonuje się zmian dochodów bieżących planowanych na projekt pn. "Wykorzystanie
technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" polegających na zmniejszeniu dotacji z UE o kwotę 311 zł
z jednoczesnym zwiększeniem dotacji z budżetu państwa o tę kwotę, w celu dostosowania do
klasyfikacji budżetowej i otrzymanych środków.

d)  zwiększeniu dochodów bieżących własnych w dziale Pomoc społeczna o kwotę 28.000 zł z tytułu
wpływów z opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach w związku
z wyższą niż planowano liczbą mieszkańców przyjętych na nowych zasadach. Zwiększone dochody
przeznacza się w szczególności na wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia dróg p.poż. w budynku
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"Dwór" tego Domu.
e)  w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 333.421 zł na realizację projektu pn.
„Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu
Nowosądeckiego". W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji wym. projektu
i niepełnym wykonaniem zadań przewidzianych w budżecie projektu w 2016 r. dokonuje się
odpowiedniego zwiększenia wydatków planowanych do realizacji w 2017 r.

- zmniejszeniu dochodów i wydatków majątkowych w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja
zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim” o kwotę 100.000 zł, z jednoczesnym
zwiększeniem o tę kwotę dochodów i wydatków bieżących, w celu dostosowania do klasyfikacji
budżetowej i otrzymanych środków.

DEFICYT
W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia

jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - zwiększeniu
ulega deficyt budżetu Powiatu o kwotę 872.911 zł, tj. do wysokości 6.584.849 zł.

PRZYCHODY
Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu na 2017 rok o kwotę 872.911 zł, w związku

z wprowadzeniem kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu Powiatu z lat
ubiegłych. Plan przychodów po zmianie wyniesie 17.920.849 zł.
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