
UCHWAŁA NR 322/XXXIII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok 
o kwotę 2.007.047 zł, z tego: zwiększenia dochodów bieżących o 455.484 zł i zwiększenia dochodów majątkowych 
o 1.551.563 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok 
o kwotę 2.007.047 zł, z tego: zwiększenia wydatków bieżących o 995.338 zł i zwiększenia wydatków majątkowych 
o 1.011.709 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 322/XXXIII/18
                                                                                    Rady Powiatu Nowosądeckiego
                                                                                    z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 750 Administracja publiczna 224 547 224 547
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 224 547 224 547

dochody bieżące, z tego: 224 547 224 547
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)

224 547

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 (§ 2058)

224 547

2. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

85 188

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa

85 188

dochody bieżące, z tego: 85 188
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) 85 188

3. 758 Różne rozliczenia 85 188
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialonego
85 188

dochody bieżące, z tego: 85 188
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) 85 188

4. 801 Oświata i wychowanie 12 000 23 102
80115 Technika 12 000 23 102

dochody bieżące, z tego: 12 000 13 248
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów (§ 0610)

1 174

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)

12 000

Wpływy z usług (§ 0830) 2 351
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 9 723

dochody majątkowe, z tego: 9 854
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 9 854

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp. Kwota
w złotych
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5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 454 236
85395 Pozostała działalność 454 236

dochody bieżące, z tego: 454 236
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)

409 812

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)

44 424

6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 541 709
90095 Pozostała działalność 1 541 709

dochody majątkowe, z tego: 1 541 709
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)

1 336 148

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)

205 561

Dochody ogółem, z tego: 321 735 2 328 782
Zwiększenie dochodów ogółem, z tego: 2 007 047
 - zwiększenie dochodów bieżących 455 484
 - zwiększenie dochodów majątkowych 1 551 563

 2
Id: 39DF1416-6D25-453F-A9CF-E8114C9F7CF2. Podpisany Strona 2



                                                                                 Załącznik Nr 2
                                                                                 do Uchwały Nr 322/XXXIII/18
                                                                                 Rady Powiatu Nowosądeckiego
                                                                                 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 600 Transport i łączość 1 259 382
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 259 382

I. Wydatki bieżące, w tym: 530 000
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 530 000
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 530 000

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 729 382

2. 750 Administracja publiczna 178 378 178 378
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 178 378 178 378

Wydatki bieżące, w tym: 178 378 178 378
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

178 378 178 378

3. 801 Oświata i wychowanie 203 641
80115 Technika 203 641

I. Wydatki bieżące, w tym: 11 102
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 102
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 102

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 192 539

4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 454 236
85395 Pozostała działalność 454 236

Wydatki bieżące, w tym: 454 236
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

454 236

5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 788
90095 Pozostała działalność 89 788

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
w tym:

89 788

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

89 788

Wydatki ogółem, z tego: 178 378 2 185 425
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego: 2 007 047
 - zwiększenie wydatków bieżących 995 338
 - zwiększenie wydatków majątkowych 1 011 709

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Kwota
w złotych
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UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego powodują zwiększenie dochodów
i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 2.007.047 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok dokonano
w szczególności:

1) Zwiększenia wydatków w dziale Transport i łączność o łączną kwotę 1.259.382 zł, z tego:
zwiększenia wydatków bieżących planowanych na remonty dróg powiatowych - 530.000 zł oraz
wydatków majątkowych o kwotę 729.382 zł, na uzupełnienie wydatków na zadania inwestycyjne
pn.: „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” - 430.000 zł i "Opracowanie dokumentacji
technicznej dla przebudowy dróg i mostów" - 299.382 zł,

2) Zmiany planowanych dochodów bieżących w kwocie 224.547 zł i wydatków bieżących w kwocie
178.378 zł w dziale Administracja publiczna w ramach realizacji projektu pn. „Budujemy,
jeździmy, poznajemy” w zakresie zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie
z interpretacją Związku Euroregionu Tatry.

3) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o kwotę 85.188 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

4) Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Różne rozliczenia o kwotę 85.188 zł z tytułu części
oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok, w związku z decyzją
Ministra Finansów.

5) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 192.539 zł na
zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja podwórka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym
Sączu”. Jednocześnie w tym samym dziale dokonano zmian, w tym zwiększenia dochodów
planowanych przez wymienioną wyżej szkołę o kwotę 11.102 zł, w szczególności z tytułu
wpływów ze sprzedaży złomu, wpłat za przeprowadzenie egzaminów, zwrotu z OKE,
z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów planowanych z opłat za wynajem pomieszczeń
mieszkalnych, w związku z opuszczeniem budynku przez lokatorów. Uzyskane dochody przeznacza
się na remont pomieszczeń tej szkoły przy ul. Krakowskiej i ul. Daszyńskiego w Starym Sączu.

6) Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej o kwotę 454.236 zł w związku z planowaną realizacją dwóch projektów
współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego, z tego pn. „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” -
240.759 zł oraz „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 213.477 zł.
Projekty będą realizowane w latach 2018 - 2020 przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego w Nowym Sączu.

7) Zwiększenia dochodów majątkowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 1.541.709 zł w związku z uzyskaniem refundacji wydatków poniesionych przez Powiat na
zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną
z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum
Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych
w Grybowie”.
Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 89.788 zł,
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na roboty budowlane
w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej, ponieważ cena najkorzystniejszej
oferty przekracza wartość pierwotnie zaplanowaną w budżecie projektu.
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