
UCHWAŁA NR 265/XXVII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2017 r., poz. 1868), 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 - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 
2017 rok o kwotę 3.857.819 zł, z tego: zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 3.339.714 zł i zmniejszenia 
dochodów majątkowych o kwotę 518.105 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 
2017 rok o kwotę 3.857.819 zł, z tego: zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.249.843 zł i zmniejszenia 
wydatków majątkowych o kwotę 607.976 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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                                                                                    Załącznik Nr 1
                                                                                    do Uchwały Nr 265/XXVII/17
                                                                                    Rady Powiatu Nowosądeckiego
                                                                                    z dnia 30 października 2017 r.

Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 600 Transport i łączność 13 486
60014 Drogi publiczne powiatowe 13 486

dochody majątkowe, z tego: 13 486
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 
źródeł (§ 6298)

13 486

2. 710 Działalność usługowa 6 203
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 203

dochody bieżące, z tego: 6 203
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

6 203

3. 750 Administracja publiczna 15 000
75020 Starostwa powiatowe 15 000

dochody bieżące, z tego: 15 000
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 15 000

4. 801 Oświata i wychowanie 2 650 248 134 061
80120 Licea ogólnokształcące 6 420 210

dochody bieżące, z tego: 6 420 210
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów (§ 0610)

160

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 50
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)

4 320

Wpływy z usług (§ 0830) 2 100

80130 Szkoły zawodowe 1 715 092 95 424
dochody bieżące, z tego: 1 323 592 95 424
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów (§ 0610)

5 728

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 99
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)

1 933

Wpływy z usług (§ 0830) 11 676
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 4 022
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 7 473 19 960

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Lp. Kwota
w złotych

 1
Id: 35FF5167-B028-4B18-A008-55B1738D606B. Podpisany Strona 2



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 jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 2057)

1 218 611 46 531

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 jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 2059)

97 508 5 475

dochody majątkowe, z tego: 391 500
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 jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 6257)

369 750

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 jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 6259)

21 750

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego

9 400 18 427

dochody bieżące, z tego: 4 400 18 427
Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 108
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)

414

Wpływy z usług (§ 0830) 3 986
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 18 319
dochody majątkowe, z tego: 5 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 5 000

80195 Pozostała działalność 919 336 20 000
dochody bieżące, z tego: 844 846 20 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o kórych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 2057)

751 562

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 jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 2059)

93 284

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł (§ 2701)

20 000

dochody majątkowe, z tego: 74 490
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 jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 6257)

66 646
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o kórych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 6259)

7 844

5. 852 Pomoc społeczna 80 000
85202 Domy pomocy społecznej 80 000

dochody bieżące, z tego: 80 000
Wpływy z usług (§ 0830) 80 000

6. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 394 988
85395 Pozostała działalność 1 394 988

dochody bieżące, z tego: 1 361 359
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o kórych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 2057)

1 221 229

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o kórych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 2059)

140 130

dochody majątkowe, z tego: 33 629
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 jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 6257)

30 088

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 jednostki 
samorządu terytorialnego (§ 6259)

3 541

7. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 602 3 618
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 
2 647

dochody bieżące, z tego: 2 647
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 2 647

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 971
dochody bieżące, z tego: 971
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 971

85410 Internaty i bursy szkolne 24 602
dochody bieżące, z tego: 24 602
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)

24 602

8. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 971
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 971

dochody bieżące, z tego: 971
Wpływy z usług (§ 0830) 971

Dochody ogółem, z tego: 4 090 498 232 679
Zmniejszenie dochodów ogółem,z tego: 3 857 819
 - zmniejszenie dochodów bieżących 3 339 714
 - zmniejszenie dochodów majątkowych 518 105
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                                                                            Załącznik Nr 2
                                                                            do Uchwały Nr 265/XXVII/17
                                                                            Rady Powiatu Nowosądeckiego
                                                                            z dnia 30 października 2017 r.

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 600 Transport i łączność 13 486 136 370
60014 Drogi publiczne powiatowe 13 486 136 370

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, w tym:

13 486 136 370

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

13 486

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 136 370
70005 Gospodarka  gruntami i nieruchomościami 136 370

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 136 370

3. 750 Administracja publiczna 117 414 15 000
75020 Starostwa powiatowe 15 000

Wydatki bieżące, w tym: 15 000
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 000

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 117 414
Wydatki bieżące, w tym: 117 414
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 115 914
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 914
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500

4. 801 Oświata i wychowanie 2 828 704 389 251
80120 Licea ogólnokształcące 6 210 164 031

Wydatki bieżące, w tym: 6 210 164 031
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 210 164 031
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164 031
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 210

80130 Szkoły zawodowe 1 868 662 205 220
I. Wydatki bieżące, w tym: 1 433 662 205 220
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 153 214
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138 943
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 271
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych

1 433 662 52 006

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy 
    inwestycyjne, w tym:

435 000

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

435 000

80195 Pozostała działalność 953 832 20 000
I. Wydatki bieżące, w tym: 879 342 20 000

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

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

879 342 20 000

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy 
    inwestycyjne, w tym:

74 490

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

74 490

5. 852 Pomoc społeczna 80 000
85202 Domy pomocy społecznej 80 000

Wydatki bieżące, w tym: 80 000
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 79 500
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 79 500
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500

6. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 564 917
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 78 622

Wydatki bieżące, w tym: 78 622
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 78 622
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 390
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28 232

85395 Pozostała działalność 1 486 295
I. Wydatki bieżące, w tym: 1 401 295
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych

1 401 295

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy 
    inwestycyjne, w tym:

85 000

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

85 000

7. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 182 451
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 
144 625

Wydatki bieżące, w tym: 144 625
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 144 625
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141 978
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 647

85410 Internaty i bursy szkolne 2 118
Wydatki bieżące, w tym: 2 118
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 118
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 118

85411 Domy wczasów dziecięcych 2 300
Wydatki bieżące, w tym: 2 300
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 300
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 300

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 33 408
Wydatki bieżące, w tym: 33 408
Dotacje na zadania bieżące 33 408
(dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)
Ogółem wydatki, z tego: 4 660 891 803 072
Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego: 3 857 819
 - zmniejszenie wydatków bieżących 3 249 843
 - zmniejszenie wydatków majątkowych 607 976
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UZASADNIENIE

DOCHODY I WYDATKI

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok powodują zmniejszenie
dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 3.857.819 zł, w wyniku:

1) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność o kwotę 136.370 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów" w szczególności na wypłatę
odszkodowań za grunty przejęte pod budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m.
Brzezna z drogą krajową nr 28. Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych
w tym dziale o kwotę 13.486 zł planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
dróg powiatowych Nowy Sącz - Florynka i Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów”, w związku ze
zmniejszeniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z uwagi na uzyskanie
dochodów z tytułu kar umownych od wykonawcy zadania.

2) Zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 136.370 zł
planowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe”, w związku
z brakiem ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę drogi powiatowej Sienna - Siedlce.

3) Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Działalność usługowa o kwotę 6.203 zł z tytułu dotacji na
prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia
zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim.

4)  Zmniejszenia wydatków bieżących w dziale Administracja publiczna o 102.414 zł, z tego w wyniku:
a) zmniejszenia wydatków o 117.414 zł planowanych w szczególności na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu. Uzyskane oszczędności
przeznacza się na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych
Powiatu,

b) zwiększenia wydatków o 15.000 zł planowanych na wypłatę zasądzonych kosztów zastępstwa
procesowego. Źródłem pokrycia wymienionych wydatków są zwiększone dochody bieżące z tytułu
wpływów związanych z windykacją należności przypadających dłużnikom Skarbu Państwa.

5)  Zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 3.949.937 zł i wydatków o łączną kwotę 4.236.783 zł
planowanych na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych, z tego:
a) w dziale Oświata i wychowanie - zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 2.626.955 zł

i odpowiednio wydatków o łączną kwotę 2.822.494 zł planowanych na realizację 3 projektów, tj.:

- "Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej w Powiecie
Nowosądeckim" - zmniejsza się dochody o 1.604.913 zł (w tym dochody majątkowe - 391.500 zł) i
wydatki o 1.760.550 zł (w tym wydatki majątkowe - 435.000 zł), w związku z brakiem uzyskania
dofinansowania realizacji tego projektu.

- "Małopolskie talenty - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki" - zmniejsza się dochody
bieżące o 102.706 zł i wydatki bieżące o 108.112 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji tego
projektu z powodu ryzyka nieosiągnięcia wskaźników rezultatów. Osiągnięcie wskaźników
uzależnione jest od działań innych instytucji, które realizują swoje zadania z wielomiesięcznym
opóźnieniem.

- "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego"
- zmniejsza się dochody o 919.336 zł (w tym dochody majątkowe - 74.490 zł) i wydatki o 953.832
zł (w tym wydatki majątkowe - 74.490 zł), w związku z brakiem uzyskania dofinansowania
realizacji tego projektu,

- z jednoczesnym zwiększeniem w tym dziale dochodów i wydatków bieżących w łącznej kwocie
72.006 zł w związku z rozpoczęciem realizacji dwóch projektów, tj.: „Kształcenie ogólne w
chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki" - 52.006 zł i „Wiele kultur - jedna
europejska tożsamość” - 20.000 zł.

b) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenia dochodów o kwotę
1.394.988 zł (w tym dochody majątkowe - 33.629 zł) i wydatki o kwotę 1.486.295 zł (w tym
wydatki majątkowe - 85.000 zł) planowanych na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie
społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”, w
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związku z odstąpieniem od realizacji tego projektu z powodu trudności w pozyskaniu uczestników
do projektu.

Uzyskane oszczędności stanowiące udział własny Powiatu w realizacji wyżej wym.
projektów, przeznacza się w szczególności na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w szkołach
i placówkach oświatowych Powiatu w kwocie 280.643 zł.

6) Po dokonaniu analizy dochodów i wydatków realizowanych przez szkoły, placówki oświatowe i
ośrodki kultury dokonuje się:

a) zwiększenia dochodów własnych szkół w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 38.762 zł, z tego
w szczególności w wyniku zwrotu środków z OKE i wpływów z tytułu odszkodowania w ZSP w
Starym Sączu, odszkodowania w ZS w Łącku, wpływów za szkolenia przeprowadzone dla uczniów
klas wielozawodowych, opłat parkingowych w czasie Agropromocji, otrzymanych środków na
nagrodę kuratora oraz ze sprzedaży płodów rolnych w ZSP w Nawojowej, z jednoczesnym
zmniejszeniem dochodów własnych w szczególności w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy
z prywatnym gimnazjum przez LO w Starym Sączu i zawarciem mniejszej liczby umów na
wynajem hali sportowej przez ZSP w Krynicy Zdroju. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia
wydatków bieżących o 311.035 zł w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dla nauczycieli o 302.974 zł, w związku z dokonaniem rozliczenia wynagrodzeń oraz na nagrodę
kuratora dla nauczyciela w ZSP w Nawojowej, zakup opału w ZSP w Starym Sączu i na
zwiększenie wydatków planowanych na energię elektryczną w ZS w Łącku.

b) zmniejszenia dochodów własnych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20.984 zł,
w tym w szczególności w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczestników podczas Święta
Dzieci Gór zakwaterowanych w ZSP w Nawojowej, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów
własnych z tytułu wpływów za przeprowadzenie praktyk studenckich przez Powiatową Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków
bieżących o 182.451 zł w szczególności na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 146.396 zł,
w związku z dokonaniem ich rozliczenia oraz na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno -
Wychowawczego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Iskierka” w Stróżach o 33.408 zł, w
związku z większą liczbą wychowanków od września 2017 r.

c) zmniejszenia dochodów własnych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 971 zł z
wpływów z usług w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu.

7) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Pomoc społeczna o 80.000 zł z tytułu wpływów z usług
Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach w związku z większą niż planowano liczbą mieszkańców
przyjętych na nowych zasadach. Zwiększone dochody przeznacza się na uzupełnienie wydatków na
bieżące funkcjonowanie tego Domu.

8) Zmniejszenia wydatków bieżących w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o
78.622 zł planowanych na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności, w związku ze zwiększoną dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.
Uzyskane oszczędności stanowiące dofinansowanie ze środków własnych Powiatu do tego zadania,
przeznacza się na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych
Powiatu.
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