
UCHWAŁA NR 411/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie 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 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 (przeniesień) w planowanych wydatkach bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego 
na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiana planu wydatków obejmuje zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej na 2019 rok - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz
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                                                                       Załącznik Nr 1
                                                                       do Uchwały Nr 411/2019
                                                                       Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                       z dnia 23 grudnia 2019 r.

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 852 Pomoc spoleczna 21 396 21 396
85202 Domy pomocy społecznej 16 245 16 245

Wydatki bieżące, w tym; 16 245 16 245
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 15 345 16 245
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 345 15 495
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 750
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900

85203 Ośrodki wsparcia 5 151 5 151
Wydatki bieżące, w tym; 5 151 5 151
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 5 151 5 151
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 151 4 727
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 424

2. 855 Rodzina 59 115 59 115
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 59 115 59 115

Wydatki bieżące, w tym; 59 115 59 115
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 59 115
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 115
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 115

3. 926 Kultura fizyczna 1 900 1 900
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 900 1 900

Wydatki bieżące, w tym; 1 900 1 900
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1 900 1 900
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 900
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 900

Ogółem wydatki bieżące 82 411 82 411

w złotych

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok 

Kwota
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                                                                                  Załącznik Nr 2
                                                                                  do Uchwały Nr 411/2019
                                                                                  Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                                  z dnia 23 grudnia 2019 r.

Planowane wydatki

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 852 Pomoc społeczna 5 151 5 151
85203 Ośrodki wsparcia 5 151 5 151

Wydatki bieżące, w tym; 5 151 5 151
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 5 151 5 151
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 151 4 727
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 424

2. 855 Rodzina 59 115 59 115
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 59 115 59 115

Wydatki bieżące, w tym; 59 115 59 115
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 59 115
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 115
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 115

Ogółem wydatki bieżące 64 266 64 266

w złotych

Kwota 

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

Dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2019 rok, w działach:
- w dziale 852-Pomoc społeczna:
- w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - w ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w
Zbyszycach, przenosi się wydatki, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie
15.345 zł w celu uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia osobowe. Jednocześnie z grupy świadczeń na
rzecz osób fizycznych, przenosi się oszczędności w kwocie 900 zł na zwiększenie wynagrodzeń
bezosobowych o kwotę 150 zł oraz na zakup żywności o kwotę 750 zł.
- w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia, dokonuje się zmian w wydatków na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej:
  - w ramach wydatków Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie, przenosi się oszczędności z grupy
wynagrodzeń w łącznej kwocie 424 zł do wydatków statutowych - z przeznaczeniem na zakup materiałów
biurowych.
- w ramach wydatków Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach, przenosi się wydatki w kwocie
4.727 zł, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - z przeznaczeniem na wynagrodzenia
osobowe w kwocie 4.660 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 67 zł.
- w dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w ramach
wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przenosi się planowane wydatki na
realizację wypłat dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 59.115 zł - z Domu
Dziecka w Klęczanach do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu - w związku ze
zmianą sposobu ewidencji środków otrzymanych na ten cel.
- w dziale 926-Kultura fizyczna, w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej - w ramach
wydatków Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, przenosi się oszczędności z grupy wynagrodzeń
w łącznej kwocie 1.900 zł do wydatków statutowych - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków
statutowych na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu sportowego.
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