
UCHWAŁA NR 1469/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.),  art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz §  12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na 2018 rok Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku - 
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego 
na 2018 rok o łączną kwotę 52.050 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok 
o łączną kwotę 52.050 zł oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego 
na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.050 zł

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.000 zł

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się zmniejszenia dotacji na 
wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 
85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego o kwotę 877 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje w zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok - jak załączniku Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba

Członek Zarządu

Franciszek Kantor
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                                                                       Załącznik Nr 1
                                                                       do Uchwały Nr 1469/2018
                                                                       Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                       z dnia 21 listopada 2018 r.

w złotych

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 94 999
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 999

dochody bieżące 94 999
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat (§ 2110)

94 999

2. 710 Działalność usługowa 6 500
71015 Nadzór budowlany 6 500

dochody bieżące 6 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat (§ 2110)

6 500

3. 851 Ochrona zdrowia 50 776
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
50 776

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Kwota

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 
dochody bieżące 50 776
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat (§ 2110)

50 776

4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 877
85395 Pozostała działalność 877

dochody bieżące 877
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat (§ 2110)

877

5. 855 Rodzina 1 550 2 000
85504 Wspieranie rodziny 1 550

dochody bieżące 1 550
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat (§ 2110)

1 550
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85508 Rodziny zastępcze 2 000
dochody bieżące 2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 
wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 
stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 
2160)

2 000

Dochody ogółem, z tego: 52 326 104 376
Zwiększenie dochodów bieżących 52 050

  - 2 -  - 2 -
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                                                                       Załącznik Nr 2
                                                                       do Uchwały Nr 1469/2018
                                                                       Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                       z dnia 21 listopada 2018 r.

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 94 999
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 999

Wydatki bieżące, w tym; 94 999
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 94 999
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 999

2. 710 Działalność usługowa 6 500
71015 Nadzór budowlany 6 500

Wydatki bieżące, w tym; 6 500
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 6 500
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500

3. 801 Oświata i wychowanie 37 000 37 000
80115 Technika 30 000 37 000

I.Wydatki bieżące, w tym; 30 000
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 30 000
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000
II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 000

80120 Licea ogólnokształcące 7 000

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok 

w złotych
Kwota

80120 Licea ogólnokształcące 7 000
Wydatki bieżące, w tym; 7 000
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 7 000
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000

4. 851 Ochrona zdrowia 50 776
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

50 776

Wydatki bieżące, w tym; 50 776
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 49 899
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 899
2.Dotacje na zadania bieżące 877

5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 877
85395 Pozostała działalność 877

Wydatki bieżące, w tym; 877
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 877
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 877

6. 855 Rodzina 1 550 2 000
85504 Wspieranie rodziny 1 550

Wydatki bieżące, w tym; 1 550
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 50
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500

Id: C21F2CD5-925D-45B3-A527-3C53E1F04C5D. Uchwalony Strona 1



85508 Rodziny zastępcze 2 000
Wydatki bieżące, w tym; 2 000
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 20
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 980

 Wydatki ogółem, z tego: 89 326 141 376
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego: 52 050
 - zwiększenie wydatków bieżących 15 050
 - zwiększenie wydatkow majątkowych 37 000

  - 2 -
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                                                                                  Załącznik Nr 3
                                                                                  do Uchwały Nr  1469/2018
                                                                                  Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                                  z dnia 21 listopada 2018 r.

w złotych

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 94 999
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 999

dochody bieżące 94 999
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)

94 999

2. 710 Działalność usługowa 6 500
71015 Nadzór budowlany 6 500

dochody bieżące 6 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)

6 500

3. 851 Ochrona zdrowia 50 776
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

50 776

dochody bieżące 50 776

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją  zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

I. Planowane dochody

Kwota 

dochody bieżące 50 776
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)

50 776

4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 877
85395 Pozostała działalność 877

dochody bieżące 877
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)

877

5. 855 Rodzina 1 550 2 000
85504 Wspieranie rodziny 1 550

dochody bieżące 1 550
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)

1 550

85508 Rodziny zastępcze 2 000
dochody bieżące 2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, 
związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku 
do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci (§ 2160)

2 000

Ogółem dochody 52 326 104 376
Zwiększenie dochodów bieżących 52 050
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II .Planowane wydatki

w złotych

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 94 999
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 999

Wydatki bieżące, w tym; 94 999
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 94 999
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 999

2. 710 Działalność usługowa 6 500
71015 Nadzór budowlany 6 500

Wydatki bieżące, w tym; 6 500
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 6 500
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500

3. 851 Ochrona zdrowia 50 776
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 50 776

Wydatki bieżące, w tym; 50 776
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 49 899
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 899
2.Dotacje na zadania bieżące 877

4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 877
85395 Pozostała działalność 877

Wydatki bieżące, w tym; 877
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 877
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 877

Kwota 

5. 855 Rodzina 1 550 2 000
85504 Wspieranie rodziny 1 550

Wydatki bieżące, w tym; 1 550
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 50
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500

85508 Rodziny zastępcze 2 000
Wydatki bieżące, w tym; 2 000
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 20
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 980

Ogółem wydatki 52 326 104 376
Zwiększenie wydatków bieżących 52 050

 - 2 -
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UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o
łączną kwotę 52.050 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej, będącego wynikiem:
1) zmniejszenia dotacji o łączną kwotę 52.326 zł, z tego:
- w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 50.776 zł - w związku aktualizacją
potrzeb w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub
stypendium, nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - 49.435 zł oraz w zakresie
opłacania składek zdrowotnych za dzieci/uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu - 1.341 zł, w tym dotacja dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowaczej
o kwotę 877 zł.
- w dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny o kwotę 1.550 zł - w związku z

weryfikacją potrzeb przeznaczonych na realizację wypłat świadczenia „Dobry start" wraz z kosztami
obsługi, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu " Dobry start" .

2) zwiększenia dotacji o łączną kwotę 104.376 zł, z tego:
- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami
kwotę 94.999 zł, będącą skutkiem zwiększenia dotacji w kwocie 95.000 zł oraz korekty o 1 zł w stosunku
do zwiększonego w miesiącu październiku planu dotacji na wymienione zadania w kwocie 394.425,16 zł na
pokrycie kosztów obsługi zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2018 roku,
w związku z ujęciem w Uchwale Budżetowej Powiatu planowanych dochodów i wydatków w pełnych
złotych.
- w dziale 710-Działalność usługowa, w rozdziale 71015-Nadzór budowlany o kwotę 6.500 zł - z
przeznaczeniem na doposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu,
- w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała działalność
o kwotę 877 zł - z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi zadania "Wypłata świadczenia pieniężnego
dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP".
- w dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze o kwotę 2.000 zł - w związku z weryfikacją
potrzeb przeznaczonych na realizację dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi zadania.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na
2018 rok w dziale 801-Oświata i wychowanie - w ramach wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krynicy Zdroju, w rozdziale 80115-Technika - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł do
wydatków majątkowych - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn."Montaż przegród dymoszczelnych
w ZSP w Krynicy Zdroju". Jednocześnie z rozdziału 80120-Licea ogólnokształcące, przenosi się wydatki
bieżące w kwocie 7.000 zł do wydatków majątkowych w rozdziale 80115-Technika - w celu uzupełnienia
wydatków majątkowych na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne.
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