
UCHWAŁA NR 1460/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 14 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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 (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 
2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.100 zł

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.100 zł.

§ 2. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 1, dokonuje się rozdysponowania części 
rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny  
i polityki społecznej w kwocie 7.000 zł.

§ 3. Zmiana planu wydatków obejmuje w zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej na 2018 rok - jak załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba

Członek Zarządu

Franciszek Kantor
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                                                                       Załącznik Nr 1
                                                                       do Uchwały Nr 1460/2018
                                                                       Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                       z dnia 14 listopada  2018 r.

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 600 Transport i łączność 194 194
60095 Pozostała działalność 194 194

Wydatki bieżące, w tym; 194 194
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 194 194
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 194

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 500
70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami 500 500

Wydatki bieżące, w tym; 500 500
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 500
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500
2.Dotacje na zadania bieżące 500

3. 750 Administracja publiczna 28 385 28 385
75020 Starostwa powiatowe 25 230 25 230

Wydatki bieżące, w tym; 25 230 25 230
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 25 230
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 230
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 230

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3 155 3 155
Wydatki bieżące, w tym; 3 155 3 155
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 3 155 3 155
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 155
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 155

4. 758 Różne rozliczenia 7 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 000

Wydatki bieżące, w tym; 7 000
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7 000
   - rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy 
społecznej, rodziny i polityki społecznej 

7 000

5. 801 Oświata i wychowanie 401 983 401 983
80115 Technika 13 331 84 338

I.Wydatki bieżące, w tym; 393 71 400
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 71 400
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 400
2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych

393

II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 938 12 938

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 181 463
Wydatki bieżące, w tym; 181 463
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 61 463
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 463
2.Dotacje na zadania bieżące 120 000

Kwota

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok 

w złotych
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80120 Licea ogólnokształcące 101 877
Wydatki bieżące, w tym; 101 877
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 101 484
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 484
2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych

393

80130 Szkoły zawodowe 388 652 25 965
Wydatki bieżące, w tym; 388 652 25 965
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 268 652 25 965
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268 652 25 965
2.Dotacje na zadania bieżące 120 000

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 8 340
Wydatki bieżące, w tym; 8 340
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 8 340
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 340

6. 852 Pomoc społeczna 32 300 39 300
85202 Domy pomocy społecznej 14 300 21 300

I.Wydatki bieżące, w tym; 14 300 17 200
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 14 300 17 200
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 300 17 200
II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 100

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 18 000 18 000
Wydatki bieżące, w tym; 18 000 18 000
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 18 000 2 500
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 2 500
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 500

7. 855 Rodzina 25 500 25 500
85508 Rodziny zastępcze 10 600 10 600

Wydatki bieżące, w tym; 10 600 10 600
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 10 600
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 700
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 900
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 600

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 14 900 14 900
Wydatki bieżące, w tym; 14 900 14 900
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 14 900 5 000
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 900
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 900

Ogółem wydatki w tym: 495 862 495 862
  - zmniejszenie wydatków bieżących 4 100
  - zwiększenie wydatków majątkowych 4 100

  - 2 -

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba

Członek Zarządu

Franciszek Kantor
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                                                                                  Załącznik Nr 2
                                                                                  do Uchwały Nr 1460/2018
                                                                                  Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                                  z dnia 14 listopada 2018 r.

Planowane wydatki
w złotych

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 600 Transport i łączność 194 194
60095 Pozostała działalność 194 194

Wydatki bieżące, w tym; 194 194
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 194 194
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 194

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 500
70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami 500 500

Wydatki bieżące, w tym; 500 500
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 500
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500
2.Dotacje na zadania bieżące 500

Ogółem wydatki bieżące 694 694

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba

Członek Zarządu

Franciszek Kantor

Kwota 

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

Wicestarosta Nowosądecki
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UZASADNIENIE

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok
na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej w kwocie 7.000 zł na zwiększenie
wydatków bieżących w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu automatycznego zmiękczacza do wody dla potrzeb Domu
Pomocy Społecznej w Klęczanach.

Ponadto, dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2018 rok, w działach:
- 600-Transport i łączność, w rozdziale 60095-Pozostala działalność - w ramach wydatków na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej, dokonuje się przeniesienia wydatków statutowych w kwocie 194
zł do grupy wynagrodzeń.
- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -
w ramach wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - przenosi się wydatki statutowe w
kwocie 500 zł na zwrot dotacji celowej do budżetu państwa.
- 750-Administracja publiczna:
- w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się wydatki statutowe w kwocie 25.230 zł do grupy
świadczeń na rzecz osób fizycznych.
-  w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w ramach wydatków bieżących
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu - przenosi się wydatki statutowe w kwocie 3.155
zł do grupy wynagrodzeń - z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia -
2.800 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 355 zł.
-  801-Oświata i wychowanie - w związku z dokonanym rozliczeniem wydatków bieżących na
wynagrodzenia szkół Powiatu w 2018 rok, dokonuje się przesunięcia w grupie wynagrodzeń wydatków w
łącznej w kwocie 268.652 zł (w rozdziałach wymienionych w załączniku Nr 1 do uchwały) - w celu
uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe.
Jednocześnie w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla szkół niepublicznych, dokonuje się przesunięcia
planowanej dotacji w kwocie 120.000 zł z rozdziału 80130-Szkoły zawodowe do rozdziału 80117-Branżowe
szkoły I i II stopnia.
W rozdziale 80115-Technika - w ramach wydatków majątkowych, przenosi się oszczędności z zadania pn.
„Modernizacja podwórka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu ” w kwocie 12.938 zł na
uzupełnienie wydatków na zadanie pn. „Wykonanie wentylacji w pracowni gastronomicznej w budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu" przy ul. Krakowskiej 1".
Ponadto w ramach wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w
szkołach Powiatu Nowosądeckiego" - przenosi się z rozdziału 80115-Technika wydatki w kwocie 393 zł
do rozdziału 80120-Licea ogólnokształcące.
- 852-Pomoc społeczna,
- w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - w ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w
Zbyszycach, przenosi się wydatki bieżące w kwocie 4.100 zł do wydatków majątkowych - z
przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków majątkowych na zakup samochodu 9 osobowego dla osób
niepełnosprawnych. Ponadto w ramach wydatków statutowych tej jednostki, przenosi się wydatki w kwocie
10.200 zł, z tego: na zakup żywności - 10.000 zł oraz szkolenia pracowników - 200 zł.
- w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie
15.500 zł, z tego: z grupy wynagrodzeń - 500 zł, z wydatków statutowych 15.000 zł do grupy świadczeń na
rzecz osób fizycznych,
-  855-Rodzina - w celu zabezpieczenia wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz wychowanków rodzin
zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się przeniesienia w ramach
planowanych wydatków na zadania własne Powiatu:
- w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze - wydatki w łącznej kwocie 10.600 zł , z tego: z grupy

wynagrodzeń - 5.700 zł, z wydatków statutowych 4.900 zł do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki statutowe w kwocie
9.900 zł do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych.
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Jednocześnie w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w ramach wydatków
Domu Dziecka w Klęczanach, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - przenosi się wydatki
w łącznej kwocie 5.000 zł - z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników tej jednostki.
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