UCHWAŁA NR 339/XXXV/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej
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 poźn. zm.), art. 15 ust. 2 i 3, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z poźn. zm), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na
2018 rok o kwotę 6.599.114 zł, z tego: zwiększenia dochodów bieżących o 214.966 zł i zmniejszenia dochodów
majątkowych o 6.814.080 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na
2018 rok o kwotę 8.456.793 zł, z tego: zwiększenia wydatków bieżących o 524.654 zł i zmniejszenia wydatków
majątkowych o 8.981.447 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na
2018 rok o kwotę 1.857.679 zł.
§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę
1.857.679 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Dokonuje się zmiany w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok
Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r., w której § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2018 roku do
kwoty 13.621.892 zł, z tego:
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty 5.743.960 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - do kwoty
7.877.932 zł”.
§ 6. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego, udziela się dotacji celowej
dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
w kwocie 140.000 zł.
§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na
2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego
Zygmunt Paruch
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 339/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok
w złotych

Dział
Lp.
Rozdz.
1.

Nazwa treść

Kwota
zmniejszenia zwiększenia

600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące, z tego:
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od
osób fizycznych ( § 0570)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów (§ 0950)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
dochody majątkowe, z tego:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł (§ 6298)

2 990 610
2 990 610

20 900
1 800
2 990 610
2 990 610

2.

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody majątkowe, z tego:
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

3.

710 Działalność usługowa
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
dochody majątkowe, z tego:
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)

1 354 230
1 354 230
1 354 230
1 103 213

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)

251 017

4.

5.

750 Administracja publiczna
75020 Starostwa powiatowe
dochody bieżące, z tego:
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów (§ 0950)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

23 200
23 200
23 200
500

700 000
700 000
700 000
700 000

75 000
75 000
75 000
10 000

41 531
41 531
41 531

45 000
6 066
35 465
20 000
16 000

16 000
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dochody bieżące, z tego:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw (§ 0490)
6.

801 Oświata i wychowanie
80115 Technika
dochody bieżące, z tego:
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich
duplikatów (§ 0610)
Wpływy z usług (§ 0830)

559 669
271 669

271 669

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)

15 105

15 000
15 000
15 000

288 000
272 000

16 000

852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
dochody bieżące, z tego:
Wpływy z usług (§ 0830)

65 630
65 000
65 000
65 000

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
dochody majątkowe, z tego:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
8.

1 358
1 358

256 564

288 000

dochody majątkowe, z tego:
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)
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)

23 223
8 223
6 865
384

6 481

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

80120 Licea ogólnokształcące
dochody bieżące, z tego:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

7.

16 000
16 000

855 Rodzina
85508 Rodziny zastępcze
dochody bieżące, z tego:
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej (§ 0680)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

630
630
630
17 630
17 630
17 630
7 630

140 000
60 000
60 000

10 000

60 000
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85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
dochody bieżące, z tego:
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)
9.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
dochody majątkowe, z tego:
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)
Dochody ogółem, z tego:
Zmniejszenie dochodów ogółem,z tego:
- zwiększenie dochodów bieżących
- zmniejszenie dochodów majątkowych

80 000
80 000
30 000

50 000

1 211 559
1 211 559
1 211 559
1 211 559

6 908 698
6 599 114

309 584
214 966

6 814 080
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 339/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok
w złotych

Lp.

Dział
Rozdz.

Nazwa treść

Kwota
zmniejszenia zwiększenia

1.

600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
I. Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych

2.

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.

710 Działalność usługowa
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
I. Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych

4.

4 700 000
4 700 000

4 700 000
4 700 000

50 000
50 000
50 000
1 357 651
1 357 651

250 000
250 000
250 000
250 000
250 000

1 357 651
1 357 651

801 Oświata i wychowanie
80115 Technika
I. Wydatki bieżące, w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych

648 817
328 817
26 963

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

301 854

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

301 854

297 417
18 910
18 910
18 910
18 910

26 963

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
80120 Licea ogólnokształcące
I. Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych

39 200
39 200
39 200
39 200
39 200

1 742
1 742
1 742
1 742
320 000

15 000
15 000
15 000
15 000

320 000
320 000
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80130 Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

261 765
261 765
261 765
261 765

5.

852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

6.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
(dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Nawojowej)

7.

855 Rodzina
85508 Rodziny zastępcze
Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

100 000
40 000
40 000
40 000
40 000

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wydatki bieżące, w tym:
Dotacje na zadania bieżące

60 000
60 000
60 000

8.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych
Ogółem wydatki, z tego:
Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:
- zwiększenie wydatków bieżących
- zmniejszenie wydatków majątkowych

65 000
65 000
65 000
65 000
58 000
7 000
140 000
140 000
140 000

2 391 942
2 391 942
2 391 942
2 391 942

9 248 410
8 456 793

791 617
524 654

8 981 447
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 339/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok
w złotych

§

Nazwa treść

Przychody budżetu Powiatu - ogółem, w tym:
952 Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów
na rynku krajowym, z tego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań długoterminowych
c) na udziały własne Powiatu w realizacji
projektów z UE
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Kwota
Plan
zmniejszenia zwiększenia po zmianach
3 715 358
3 715 358

1 857 679
1 857 679

17 152 777
13 621 892

1 857 679

5 743 960
7 877 932

1 857 679

1 857 679

0
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 339/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok
w złotych
Wyszczególnienie

Stan środków
obrotowych na
początek roku

Przychody
i inne zwiększenia
ogółem

w tym:
dotacje z
budżetu Powiatu

Koszty
ogółem

Stan środków
obrotowych na
koniec roku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 821 610

444 995

Powiatowy Zakład
Aktywności Zawodowej
w Nawojowej

15 200
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UZASADNIENIE
Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok powodują zmniejszenie
dochodów budżetu Powiatu o kwotę 6.599.114 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 8.456.793 zł oraz
przychodów budżetu Powiatu o kwotę 1.857.679 zł i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 1.857.679 zł, w tym
w szczególności:
1) W dziale Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2.967.410 zł
i wydatków o kwotę 4.660.800 zł, z tego w wyniku:
a) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.990.610 zł i wydatków majątkowych
o kwotę 4.700.000 zł planowanych na projekt pn. ”Przebudowa drogi powiatowej
Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie tego
zadania,
b) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 23.200 zł, w szczególności z tytułu kar
wynikających z umów i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 39.200 zł,
z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów. Źródłem
pokrycia tego wydatku są również zwiększone dochody w dziale Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 16.000 zł z tytułu wpływów za
utrzymanie pasa drogowego.
2) W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę
700.000 zł planowanych ze sprzedaży mienia Powiatu. Ponadto dokonuje się zmniejszenia
wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł planowanych na wykup gruntów zajętych pod drogi
powiatowe, w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi.
3) W dziale Działalność usługowa dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę
1.354.230 zł i wydatków majątkowych w kwocie 1.357.651 zł, planowanych na projekt pn.
„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy
Sącz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w związku
z przesunięciem na lata 2019 i 2020 realizacji i finansowania zadań, w tym związanych z
modernizacją bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz usługą nadzoru. Jednocześnie
w tym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł na uzupełnienie
wynagrodzeń pracowników, w tym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej.
4) W dziale Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia dochodów własnych o kwotę
33.469 zł, z tego w szczególności w wyniku zmniejszenia dochodów planowanych z odsetek od
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z różnych dochodów, z jednoczesnym
zwiększeniem wpływów z tytułu kar wynikających z umów.
5) W dziale Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 536.446 zł
i wydatków o kwotę 351.400 zł, z tego w wyniku:
a) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 559.669 zł i wydatków majątkowych
o kwotę 621.854 zł planowanych na projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w związku
z przesunięciem realizacji części zadań i finansowania na 2019 rok i tym samym
wydłużenia okresu realizacji projektu,
b) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z przyznaniem nagrody
przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie dla Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, z przeznaczeniem na zakup

Id: F212FE6D-F670-4532-B981-7AFF31F41DF3. Podpisany

Strona 1

wyposażenia szkoły,
c) zwiększenia dochodów własnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
w kwocie 8.223 zł w szczególności z tytułu wpływów z usług, z przeznaczeniem na zakup
pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie wydatków związanych z remontem warsztatów
budowlanych przy ul. Krakowskiej,
d) zmniejszenia wydatków planowanych na realizację projektu pn. „Kształcenie ogólne
w chmurze – Szkoły Ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 26.985 zł. W związku
z ryczałtowym rozliczeniem projektu, środki w kwocie 12.451 zł przeznacza się na
zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej na
cele edukacyjne tj. na zakup pomocy dydaktycznych dla nowo otwartego w roku szkolnym
2018/2019 kierunku kształcenia – technik weterynarii,
e) zwiększenia wydatków bieżących na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników szkół
Powiatu w kwocie 261.765 zł.
6)

W dziale Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 65.000 zł
z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach,
z przeznaczeniem w szczególności na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników
Domu w kwocie 58.000 zł. Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów
majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Nowym Sączu o kwotę 630 zł.

7) W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków
majątkowych o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowego Zakładu
Aktywności Zawodowej w Nawojowej na finansowanie modernizacji pokrycia dachowego na
budynku stodoły.
8) W dziale Rodzina dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 122.370 zł,
w szczególności z tytułu wpłat gmin współfinansujących pobyt dzieci z ich terenu w pieczy
zastępczej – 110.000 zł i dotacji z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
na terenie naszego Powiatu - 30.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji z innych powiatów
za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego Powiatu 10.000 zł i wpływów z odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 7.630 zł.
Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, z
tego w wyniku uzyskanych oszczędności spowodowanych mniejszym niż pierwotnie planowano
wykorzystaniem miejsc w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczce
Niżnej – 60.000 zł oraz mniejszą niż planowano liczbą dzieci wymagających umieszczenia w
rodzinnych pogotowiach opiekuńczych – 40.000 zł.
9) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia dochodów
majątkowych w kwocie 1.211.559 zł i wydatków majątkowych w kwocie 2.391.942 zł planowanych
na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej Powiatu Nowosądeckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego, w związku z przesunięciem realizacji części inwestycji
i finansowania w Zespole Szkół w Marcinkowicach na rok 2019 oraz wydłużeniem realizacji
projektu.
DEFICYT
W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2018 rok zmniejszeniu ulega deficyt budżetu Powiatu o kwotę 1.857.679 zł, tj. do wysokości
6.572.777 zł.
PRZYCHODY
Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę
1.857.679 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na udziały własne Powiatu
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w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i innych źródeł zagranicznych. Plan
przychodów po zmianie wyniesie 17.152.777 zł.
Zmniejszeniu o kwotę 1.857.679 zł ulegnie planowane zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku,
tj. do kwoty 61.964.225 zł.
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