
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/289/2018 

RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) 

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2018
1) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2018 rok o kwotę 577.370 zł. 

1) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 577.370 zł; 

a) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 577.370 zł, 

- paragraf 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększenie o kwotę 377.370 zł, 

- - / wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu /, 

- paragraf 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 

na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie o kwotę 200.000 zł, 

- - / wpływy za zajęcie pasa drogowego /. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2018 rok o kwotę 577.370 zł. 

1) w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 577.370 zł; 

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 577.370 zł, 

- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy 

inwestycyjne zwiększenie o kwotę 577.370 zł, w tym: 

- - paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 577.370 zł, 

w tym: 

- - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyckie od km 2+688 do km 2+988 

wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu w km 2+858 oraz budową i rozbiórką drogi 

objazdowej z mostem tymczasowym”. 

                                                      
1) 

Zmiany uchwały budżetowej zostały wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 542/2018 

i 546/2018. 
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3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2018 rok poprzez: 

1) w dziale 600 Transport i łączność; 

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe; 

- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu, 

- - paragraf 4270 zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł, 

- - paragraf 4300 zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 646.643,74 zł, 

- - paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 2.922.630 zł, 

w tym: 

- - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyckie od km 2+688 do km 2+988 

wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu w km 2+858 oraz budową i rozbiórką drogi 

objazdowej z mostem tymczasowym”. 

2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 

a) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, 

- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu, 

- - paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 775.986,26 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Jarosławskiego 

 

 

Zbigniew Piskorz 
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