
UCHWAŁA NR 412/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 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 2.455.840 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,  z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.190.541 zł

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 265.299 zł

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 
2019 rok o łączną kwotę 2.455.840 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.190.541 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 265.299 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Dobosz
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                                                                                        Załącznik Nr 1
                                                                                        do Uchwały Nr 412/2019
                                                                                        Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                                        z dnia 30 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp. Dział Nazwa - Kwota
Rozdz. treść zmniejszenia

1. 600 Transport i łączność 2 455 840
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 455 840

Dochody bieżące 2 190 541
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu (§ 2130)

2 190 541

Dochody majątkowe 265 299
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  (§ 6430)

265 299

Ogółem dochody 2 455 840
Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego: 2 455 840
 - zmniejszenie dochodów bieżących 2 190 541
 - zmniejszenie dochodów majątkowych 265 299

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok
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                                                                       Załącznik Nr 2
                                                                       do Uchwały Nr 412/2019
                                                                       Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                       z dnia 30 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp. Dział Nazwa - Kwota
Rozdz. treść zmniejszenia

1. 600 Transport i łączność 2 455 840
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 455 840

I.Wydatki bieżące, w tym; 2 190 541
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 2 190 541
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 190 541
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 265 299

Ogółem wydatki 2 455 840
Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego: 2 455 840
 - zmniejszenie wydatków bieżących 2 190 541
 - zmniejszenie wydatków majątkowych 265 299

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok 
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UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok
o łączną kwotę 2.455.840 zł z tytułu zmniejszonych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne
bieżące i majątkowe Powiatu w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w związku z niższą wartością remontu dróg powiatowych oraz inwestycji, ustaloną po
przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, niż wartością planowaną na podstawie
przyznanych promes Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z tego zmniejsza się planowane
wydatki na:
a) zadania bieżące - remonty dróg powiatowych o kwotę 2.190.541 zł, z tego:
- na remont drogi powiatowej „Trzetrzewina - Podrzecze" (nr 1548 K) w miejscowościach: Trzetrzewina i
Chochorowice w km 0+300-1+300, 2+050-3+200 oraz 4+850-5+300 o kwotę 1.813.115 zł,
- na remont drogi powiatowej "Żegiestów-Szczawnik-Muszyna: ul. Zazamcze" (nr 1517 K) w miejscowości
Muszyna w km 10+800-11+265 o kwotę 377.426 zł.
b) na zadanie inwestycyjne pn."Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce (nr 1561 K)
w miejscowości Sienna w km 0+991,00 w postaci obiektu mostowego na potoku („potok bez nazwy" - dz.
331) w km 0+009 " o kwotę 265.299 zł.
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