
 

 

UCHWAŁA NR III/20/2018 

RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 995 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 

r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 488.264,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  

do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 73.582.860,73 zł, z czego dochody 

bieżące wynoszą 65.190.703,50 zł, a dochody majątkowe wynoszą  8.392.157,23 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 488.264,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 77.579.137,33 zł, z czego wydatki 

bieżące wynoszą  64.842.390,06 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 12.736.747,27 zł. 

3. Tabela nr 9 do uchwały nr XLI/210/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku - 

Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji  

w 2018 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady  

Powiatu Jeleniogórskiego: 

E. Kleśta 
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- na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów za pismem z dnia 29.11.18 r. znak 

ST5.4751.12.2018.25p dokonuje się zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  

o kwotę 41.120,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych  

polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania  

algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, 

- na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów za pismem z dnia 29.11.18 r. znak 

ST5.4751.12.2018.26p dokonuje się zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  

o kwotę 5.949,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw  

dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie ustawy art. 20 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta 

Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę -Prawo 

Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela, 

- na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów za pismem z dnia 12.12.2018 r. zwiększa się plan 

dochodów Starostwa Powiatowego w dz.758, rozdz. 75802 w § 2760 o kwotę 377.506,00 zł, tj. o środki 

pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2018 rok. Środki pochodzące z tej rezerwy w całości przeznacza 

się na zwiększenie planu wydatków w dz. 801 i 854 w szczegółowości paragrafów ,zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do niniejszej uchwały, 

- na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce dokonuje się zwiększenia planu 

dochodów tej placówki w dz. 852, rozdz. 85202 w § 0870 o kwotę 4.800,00 zł, w związku ze sprzedażą 

pojazdu służbowego Volkswagen T4 DJE P 342,środki pochodzące z tego zwiększenia przeznacza się na  

wykonanie wyłącznika energii elektrycznej w budynku Zameczek (zwiększenia § 4300 o kwotę 4.250,00 zł) 

oraz na zapłacenie kary na podstawie niezrealizowanej decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej 

Górze dotyczącej terminu realizacji wykonania drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni (zwiększenie  

§ 4600 o kwotę 550,00 zł), 

- na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich z dnia 3.12.2018 r. 

znak DPS.GK.032.3.2018.BM dokonuje się zwiększenia planu dochodów  w dz. 852, rozdz. 85202 w § 0830 

o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmianą wysokością rent socjalnych oraz wzrostem zasiłku 

pielęgnacyjnego wpływy z usług znacząco wzrosły. Środki pochodzące z tego zwiększenia proponuje 

się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.155,00 zł 

oraz na zakup usług remontowych o kwotę 12.845,00 zł (wykonanie konserwacji urządzeń kotłowni 

pelletowej), 

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 5.12.2018 r. dokonuje się zwiększenia  

planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 853, rozdz. 85333 w § z tytułu opłat wnoszonych przez 

podmioty składające wnioski w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom o kwotę 

27.331,16 zł Jednocześnie dokonuje się  zwiększenia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 

853, rozdz. 85333 w §4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, z uwagi na znaczący wzrost  

ich zużycia w związku ze wzmożoną   obsługą  cudzoziemców, 

- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 

w Szklarskiej Porębie z dnia 5 grudnia, znak KS.3114.53.18.MGK dokonuje się zwiększenia planu 

dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 801, rozdz. 80120 w § 2440 o kwotę 7.500,00 zł, w związku 

z przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Polskiego Związku 

Narciarskiego w Krakowie na realizację szkolenia  młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie. Środki pochodzące z tego zwiększenia przeznacza się na sfinansowanie 

wydatków placówki w dz. 801, rozdz. 80120 związanych z organizacją zgrupowania zagranicznego 

w Livigno, zakup odżywek dla uczniów sportowców oraz na przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich 

i wydolnościowych dla uczniów SMS w narciarstwie biegowym. 
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