
UCHWAŁA NR 27/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz §  12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na 2018 rok Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku - 
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 
2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,  w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 161.556 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 161.556 zł.

§ 2. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 1, dokonuje się zmniejszenia dotacji na 
wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85510-
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 17.400 zł.

§ 3. Zmiana planu wydatków obejmuje w zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej na 2018 rok - jak załączniku Nr 2 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

Członek Zarządu

Marian Dobosz
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                                                                       Załącznik Nr 1
                                                                       do Uchwały Nr  27/2018
                                                                       Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                       z dnia 19 grudnia 2018 r.

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 600 Transport i łączność 165 697 165 697
60014 Drogi publiczne powiatowe 160 697 165 697

I.Wydatki bieżące, w tym; 165 697
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 165 697
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 165 697
II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 160 697

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000
Wydatki bieżące, w tym; 5 000
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 5 000
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000

2. 801 Oświata i wychowanie 27 968 27 968
80115 Technika 11 578 20 738

Wydatki bieżące, w tym; 11 578 20 738
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 11 578 20 738
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 578 20 738

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3 343 7 230
Wydatki bieżące, w tym; 3 343 7 230
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 3 343 7 230
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 343 7 230

80130 Szkoły zawodowe 12 647
Wydatki bieżące, w tym; 12 647
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 12 647
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 647

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 202
Wydatki bieżące, w tym; 202
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 202
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 202

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 

198

Wydatki bieżące, w tym; 198
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 198
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 198

3. 852 Pomoc społeczna 34 044 34 044
85202 Domy pomocy społecznej 19 356 19 356

Wydatki bieżące, w tym; 18 497 19 356
I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 18 497 19 356
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 280 5 280
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 217 14 076
II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 859

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok 

w złotych
Kwota
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85203 Ośrodki wsparcia 13 121 13 121
Wydatki bieżące, w tym; 13 121 13 121
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 13 114 13 121
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 020 6 020
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 094 7 101
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 567 1 567
Wydatki bieżące, w tym; 1 567 1 567
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1 567 867
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 567
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 867
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700

4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000 2 000
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2 000 2 000

Wydatki bieżące, w tym; 2 000 2 000
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 2 000 2 000
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 701 2 000
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 299

5. 855 Rodzina 26 000 26 000
85508 Rodziny zastępcze 8 600 26 000

Wydatki bieżące, w tym; 8 600 26 000
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 8 600 1 000
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 600
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                   17 400
Wydatki bieżące, w tym; 17 400
Dotacje na zadania bieżące 17 400

6. 926 Kultura fizyczna 950 950
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 950 950

Wydatki bieżące, w tym; 950 950
Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 950 950
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 950
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 950

 Wydatki ogółem,  w tym: 256 659 256 659
  - zwiększenie wydatków bieżących 161 556
  - zmniejszernie wydatków majątkowych 161 556

  - 2 -
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                                                                                  Załącznik Nr 2
                                                                                  do Uchwały Nr  27/2018
                                                                                  Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
                                                                                  z dnia 19 grudnia 2018 r.

Planowane wydatki

Lp. Dział Nazwa - 
Rozdz. treść zmniejszenia zwiększenia

1. 852 Pomoc społeczna 13 121 13 121
85203 Ośrodki wsparcia 13 121 13 121

Wydatki bieżące, w tym; 13 121 13 121
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 13 114 13 121
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 020 6 020
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 094 7 101
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7

Ogółem wydatki bieżące 13 121 13 121

Zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją  zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

w złotych
kwota
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UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018
rok, w działach:
- 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, przenosi się oszczędności w
wydatkach majątkowych w kwocie 160.697 zł, z zadań inwestycyjnych:
- pn. „Przebudowa dróg powiatowych" o kwotę 17.440 zł,
- pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów" - 96.789 zł
- pn.„Opracowanie operatów szacunkowych tzw. resztówek powstałych w wyniku podziału działek
przejętych pod budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza" - 46.468 zł
do wydatków bieżących - z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Jednocześnie z
rozdziału 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przenosi się wydatki statutowe w kwocie 5.000 zł
do rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe - na uzupełnienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg.
- 801-Oświata i wychowanie - przenosi się wydatki statutowe 5 szkół w łącznej kwocie 27.968 zł - z
przeznaczeniem uzupełnienie wydatków statutowych, w szczególności na: zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, w związku z końcowym przeliczeniem odpisu. W ZS w Łącku na opłatę za wynajem hali
sportowej, w ZSP w Starym Sączu na opłatę za polisę ubezpieczeniową oraz za ścieki, w ZSP w Nawojowej
na zakup pompy hydroforowej, w ZSP w Tęgoborzy na zakup niszczarki, w ZSZ w Grybowie na zakup
biurek i krzeseł do pracowni informatycznej.
- 852-Pomoc społeczna:
- w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - w ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w
Zbyszycach - przenosi się w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 5.280 zł - na
uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe - 2.930 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 2.200
zł i składki na fundusz emerytur pomostowych - 150 zł. W ramach wydatków statutowych tej jednostki,
przenosi się wydatki w łącznej kwocie 13.217 zł - z przeznaczeniem w szczególności na zakup odzieży dla
mieszkańców, zakup żywności i opłaty z tytułu monitoringu przeciwpożarowego.
Jednocześnie, przenosi się oszczędności w planowanych wydatkach na zakupy inwestycyjne w kwocie 859
zł do wydatków bieżących - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Muszynie.
- w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia - w ramach wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej - przenosi się wydatki w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej
kwocie 6.020 zł - na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe, w grupie wydatków statutowych
w łącznej kwocie 7.101 zł, w tym 7 zł z grupy świadczeń - z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych, zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów do terapii zajęciowej - w Powiatowym
Ośrodku Wsparcia w Zbyszycach.
- w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - przenosi się oszczędności z grupy wynagrodzeń w
kwocie 1.567 zł do wydatków statutowych - 867 zł oraz do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych -
700 zł - na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia wynikające z
przepisów BHP.
- 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności - przenosi się wydatki w kwocie 2.000 zł (których źródłem pochodzenia są środki
Powiatu) z wynagrodzeń osobowych - 1.701 zł i z wydatków statutowych - 299 zł do wynagrodzeń
bezosobowych - z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników.
- 855-Rodzina - z rozdziału 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, przenosi się
wydatki z grupy dotacji na zadania bieżące w kwocie 17.400 zł do rozdziału 85508-Rodziny zastępcze - z
przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. Jednocześnie w rozdziale 85508-Rodziny
zastępcze, przenosi się wydatki statutowe w kwocie 8.600 zł - na uzupełnienie środków na składki na
ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł oraz na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - 7.600 zł.
- 926-Kultura fizyczna, w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej - w ramach wydatków
Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, przenosi się wydatki z wynagrodzeń bezosobowych w
kwocie 950 zł do wydatków statutowych - na zakup materiałów biurowych.
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