
 

 

UCHWAŁA NR 348/2016 

ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

z dnia 7 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok 

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W planie dochodów wprowadza się zmiany jak niżej; 

Klasyfikacja 

Budżetowa 
Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 

1 2 3 4 

Ogółem:  7.264,00 

Dochody bieżące  7.264,00 

852 Pomoc społeczna  7.264,00 

85204 Rodziny zastępcze  7.264,00 

2160 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu 

dzieci 

 7.264,00 

Zmiany planu dochodów dokonano na podstawie; 

- Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 302 z dnia 29 listopada 2016 roku. 

2. W planie wydatków wprowadza się zmiany jak niżej: 

Dział Rozdz. § Nazwa- rodzaj wydatków zmniejszenia zwiększenia 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem: 68.803,00 76.067,00 

600   Transport i łączność 1.330,00 23.578,00 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 1.330,00 23.578,00 

a) wydatki bieżące; 1.330,00 23.578,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych 1.330,00 23.578,00 

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  22.248,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  22.248,00 

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.330,00 1.330,00 

  4430 różne opłaty i składki 1.330,00  

  4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  1.330,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 500,00 500,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500,00 500,00 

a) wydatki bieżące 500,00 500,00 
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 1. wydatki jednostek budżetowych 500,00  

  1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00  

  4300 zakup usług pozostałych 500,00  

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  500,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  500,00 

755   Wymiar sprawiedliwości 230,00 230,00 

 75515  Nieodpłatna pomoc prawna 230,00 230,00 

a) wydatki bieżące; 230,00 230,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych 230,00 230,00 

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  230,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  100,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  130,00 

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230,00  

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 230,00  

758   Różne rozliczenia 22.248,00  

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 22.248,00  

a) wydatki bieżące 22.248,00  

 1. wydatki jednostek budżetowych 22.248,00  

  1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.248,00  

  4810 rezerwy 22.248,00  

801   Oświata i wychowanie 24.839,00 24.839,00 

 80120  Licea ogólnokształcące 334,00  

a) wydatki bieżące; 334,00  

 1. wydatki jednostek budżetowych 334,00  

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 334,00  

  4120 składki na Fundusz Pracy 334,00  

 80130  Szkoły zawodowe 23.705,00 23.705,00 

a) wydatki bieżące 23.705,00 23.705,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych 23.000,00 23.705,00 

  1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.000,00 23.705,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 10.000,00 

  4270 zakup usług remontowych  13.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 13.000,00 705,00 

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 705,00  

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 705,00  

 80140  Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 

oraz ośrodki dokształcania zawodowego 

300,00 300,00 

a) wydatki bieżące; 300,00 300,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych 300,00 300,00 

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  300,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  300,00 

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00  

  4410 podróże służbowe krajowe 300,00  

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych 

 334,00 

a) wydatki bieżące;  334,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych  334,00 

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  334,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  98,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  17,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy  219,00 

 80195  Pozostała działalność 500,00 500,00 
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a) wydatki bieżące 500,00 500,00 

 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 

851   Ochrona zdrowia 1.300,00 1.300,00 

 85149  Programy polityki zdrowotnej 1.300,00 1.300,00 

a) wydatki bieżące; 1.300,00 1.300,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych 1.300,00 1.300,00 

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.300,00  

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.300,00  

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  1.300,00 

  4300 zakup usług pozostałych  1.300,00 

852   Pomoc społeczna 791,00 8.055,00 

 85201  Placówki opiekuńczo – wychowawcze 791,00 791,00 

a) wydatki bieżące; 791,00 791,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych 791,00 791,00 

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 791,00  

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 681,00  

  4120 składki na Fundusz Pracy 110,00  

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  791,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenie  791,00 

 85204  Rodziny zastępcze  7.264,00 

a) wydatki bieżące;  7.264,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych  73,00 

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  73,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  62,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  11,00 

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  7.191,00 

  3110 świadczenia społeczne  7.191,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 17.565,00 17.565,00 

 85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 

poradnie specjalistyczne 

17.565,00 5.765,00 

a) wydatki bieżące; 17.565,00 5.765,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych 17.565,00 5.522,00 

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.765,00  

  4010 wynagrodzenia bezosobowe 3.025,00  

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.740,00  

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.800,00 5.522,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenie 1.800,00  

  4240 zakupu środków dydaktycznych i książek  1.200,00 

  4260 zakup energii  1.300,00 

  4300 zakup usług pozostałych 10.000,00 2.422,00 

  4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  600,00 

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  243,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  243,00 

 85410  Internaty i bursy szkolne  4.000,00 

a) wydatki bieżące;  4.000,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych  4.000,00 

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  4.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenie  3.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  1.000,00 

 85411  Domy wczasów dziecięcych  7.800,00 

a) wydatki bieżące;  7.800,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych  7.800,00 

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7.800,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenie  7.800,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 4119



3. Zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie wynagrodzeń w tym; odpraw o kwotę 22.248,00 zł 

4. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się następujące zmiany: 

DOCHODY 

Klasyfikacja 

Budżetowa 
Wyszczególnienie 

zmniejszenia zwiększenia 

1 2 3 4 

Ogółem:  7.264,00 

Dochody bieżące:  7.264,00 

852 Pomoc społeczna  7.264,00 

85204 Rodziny zastępcze  7.264,00 

2160 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z 

realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w 

wychowaniu dzieci 

 7.264,00 

WYDATKI 

Dział Rozdz. § Nazwa- rodzaj wydatków zmniejszenia zwiększenia 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem: 230,00 7.494,00 

755   Wymiar sprawiedliwości 230,00 230,00 

 75515  Nieodpłatna pomoc prawna 230,00 230,00 

a) wydatki bieżące; 230,00 230,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych 230,00 230,00 

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  230,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  100,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  130,00 

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

230,00  

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 230,00  

852   Pomoc społeczna  7.264,00 

 85204  Rodziny zastępcze  7.264,00 

a) wydatki bieżące;  7.264,00 

 1. wydatki jednostek budżetowych  73,00 

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  73,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  62,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  11,00 

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  7.191,00 

  3110 świadczenia społeczne  7.191,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Starosta 

 

 

Jan Juszczak 
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