
UCHWAŁA NR 415/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz §  12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 
na 2019 rok Nr 33/III/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku - Zarząd Powiatu 
Nowosądeckiego, uchwala co następuje:  

§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 
2019 rok o łączną kwotę 34.227 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,  z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 25.868 zł

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę  8.359 zł

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 
2019 rok o łączną kwotę 34.227 zł oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu 
Nowosądeckiego na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.868 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.359 zł.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Edward Ciągło
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                                                                                        Załącznik Nr 1
                                                                                        do Uchwały Nr 415/2019
                                                                                        Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                                        z dnia 31 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp. Dział Nazwa - Kwota
Rozdz. treść zmniejszenia

1. 710 Działalność usługowa 8 359
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartograrfii 8 359

Dochody majątkowe 8 359
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)

8 359

2. 851 Ochrona zdrowia 16 827
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
16 827

Dochody bieżące 16 827
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat (§ 2110)

16 827

3. 855 Rodzina 9 041
85504 Wspieranie rodziny 5 270

Dochody bieżące 5 270
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat (§ 2110)

5 270

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 771
Dochody bieżące 3 771
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 
wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w 
wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci (§ 2160)

3 771

Ogółem dochody 34 227
Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego: 34 227
 - zmniejszenie dochodów bieżących 25 868
 - zmniejszenie dochodów majątkowych 8 359

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok
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                                                                       Załącznik Nr 2
                                                                       do Uchwały Nr 415/2019
                                                                       Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                       z dnia 31 grudnia 2019 r.

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 710 Działalność usługowa 8 359
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartograrfii 8 359

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 
tym:

8 359

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

8 359

2. 755 Wymiar sprawiedliwości 6 6
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 6 6

Wydatki bieżące, w tym: 6 6
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 6 6
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 6

3. 851 Ochrona zdrowia 16 827
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
16 827

Wydatki bieżące, w tym; 16 827

Kwota
w złotych

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok 

Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 16 827
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 827

4. 855 Rodzina 9 041
85504 Wspieranie rodziny 5 270

Wydatki bieżące, w tym: 5 270
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 170
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170
2.Świadczenia na rzecz osób fizyczych 5 100

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 771
Wydatki bieżące, w tym: 3 771
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 38
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38
2.Świadczenia na rzecz osób fizyczych 3 733

Ogółem wydatki 34 233 6
Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego: 34 227
 - zmniejszenie wydatków bieżących 25 868
 - zmniejszenie wydatków majątkowych 8 359
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                                                                                  Załącznik Nr 3
                                                                                  do Uchwały Nr 415/2019
                                                                                  Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                                  z dnia 31 grudnia 2019 r.

I. Planowane dochody

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 851 Ochrona zdrowia 16 827
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego

16 827

Dochody bieżące 16 827
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
(§ 2110)

16 827

2. 855 Rodzina 9 041   
85504 Wspieranie rodziny 5 270   

Dochody bieżące 5 270   
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
(§ 2110)

5 270   

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 771   

w złotych

Kwota 

 Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją  zadań                                 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 771   
Dochody bieżące 3 771   
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 
wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz 
dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 
stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 
2160)

3 771   

Ogółem dochody, z tego:  25 868   
Zmniejszenie dochodów bieżących 25 868   

II. Planowane wydatki

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 755 Wymiar sprawiedliwości 6 6
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 6 6

Wydatki bieżące, w tym; 6 6
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 6 6
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 6

w złotych

Kwota 
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2. 851 Ochrona zdrowia 16 827
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego

16 827

Wydatki bieżące, w tym; 16 827
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 16 827
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 827

3. 855 Rodzina 9 041
85504 Wspieranie rodziny 5 270

Wydatki bieżące, w tym: 5 270
Wydatki bieżące, w tym: 5 270
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 170
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170
2.Świadczenia na rzecz osób fizyczych 5 100

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 771
Wydatki bieżące, w tym: 3 771
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 38
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38
2.Świadczenia na rzecz osób fizyczych 3 733

Ogółem wydatki, z tego: 25 874 6
Zmniejszenie wydatków bieżących 25 868

  - 2 -
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UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok
o łączną kwotę 34.227 zł w związku z otrzymanymi zawiadomieniami Wojewody Małopolskiego o
zmniejszeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:
1) zmniejszono plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 25.868 zł, w
działach:
- w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 16.827 zł - z planowanej dotacji na
opłacanie składek zdrowotnych za dzieci/uczniów o kwotę 390 zł oraz za osoby bezrobotne niepobierające
zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę
16.437 zł
- w dziale 855-Rodzina zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 9.041 zł, z tego:
- w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny o kwotę 5.270 zł - z planowanej dotacji na realizację świadczenia
„Dobry start" wraz z kosztami obsługi.
- w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 3.771 zł - z planowanej
dotacji na realizację wypłat dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.
2) zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 710-Działalność usługowa, w rozdziale 71012-Zadania z
zakresu geodezji i kartografii o kwotę 8.359 zł - dotyczy dotacji na wkład własny do projektu pn
„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz",
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu
Nowosądeckiego na 2019 rok, w dziale 755-Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515-Nieodpłatna
pomoc prawna - w ramach wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przenosi się w
ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki w kwocie 6 zł z wynagrodzeń
bezosobowych na uzupełnienie składek na ubezpieczenia społeczne.
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