
 

 

UCHWAŁA NR 458/2017 

ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 31 lipca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 

Na podstawie art. 212 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) 

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2017
1) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach: 

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa; 

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 

- w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, 

- - paragraf 4300 zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 5.029 zł, 

- - paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 

5.029 zł, w tym: 

- - „Nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 

w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 

i budynków obrębu nr 4 miasta Jarosławia, jako działka nr 2430 o pow. 0,0417 ha, objętej księgą 

wieczystą nr PR1J/00087474/0”, 

2) w dziale 750 Administracja publiczna; 

a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, 

- w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, 

- - paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 5.911 zł, 

- - paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 

5.911 zł, w tym: 

- - „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie” zwiększenie o kwotę 54.370 zł, 
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- - „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych” zmniejszenie  

o kwotę 48.459 zł, 

3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 

a) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 

- w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, 

- - paragraf 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie o kwotę 3.000 zł, 

- - paragraf 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zmniejszenie o kwotę 

21,53 zł, 

- - paragraf 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla 

funkcjonariuszy zwiększenie o kwotę 21,53 zł, 

- - paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 20.000 zł, 

- - paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 10.000 zł, 

- - paragraf 4270 zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 5.000 zł, 

- - paragraf 4300 zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 10.500 zł, 

- - paragraf 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej zmniejszenie o kwotę 2.000 zł, 

- - paragraf 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

zmniejszenie o kwotę 500 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Zarządu 

Powiatu Jarosławskiego 

 

 

Tadeusz Chrzan 
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