
 

 

UCHWAŁA NR X/79/2019 

RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

z dnia 13 września 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.  

U. z 2019 r. poz. 511 ) art. 212 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.  

U. 2019 r. poz. 869) uchwala się co następuje: 

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

Klasyfikacja 

budżetowa 
Wyszczególnienie zmniejszenia Zwiększenia 

1 2 3 4 

Ogółem:  2.634.391,00 

Dochody bieżące  1.072.470,00 

600 Transport i łączność  1.072.470,00 

60014 drogi publiczne powiatowe   

 

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych – Fundusz Dróg Samorządowych  1.072.470,00 

Dochody majątkowe:  1.561.921,00 

600 Transport i łączność  1.561.921,00 

60014 drogi publiczne powiatowe  1.561.921,00 

 

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych – Fundusz Dróg Samorządowych  1.561.921,00 

Zmiany planu dochodów dokonano na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: 

I-II.3141.3.42.2019 z dnia 2019-09-04. 

2. W planie wydatków wprowadza się zmiany jak niżej: 

Dział Rozdz. § Nazwa- rodzaj wydatków zmniejszenia Zwiększenia 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem: 706.570,00 3.340.961,00 

600  Transport i łączność 706.570,00 3.340.961,00 
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 60014 drogi publiczne powiatowe 706.570,00 3.340.961,00 

a) wydatki bieżące;  1.340.590,00 

 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  1.340.590,00 

 Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont mostu w ciągu drogi 

powiatowej nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z dojazdami w m. 

Rogi  

  

1.007.444,00 

 Remont drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w m. Puławy   333.146,00 

b) wydatki majątkowe; 706.570,00 2.000.371,00 

 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe 706.570,00 2.000.371,00 

 Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego mostu w ciągu 

drogi powiatowej nr 1960 R w m. Odrzykoń 

706.570,00  

 Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymanów poprzez 

przebudowę drogi powiatowej nr 2007R Milcza – Besko oraz 

przebudowę drogi powiatowej nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin 

  

 

1.952.401,00 

 Budowa mostu w km 1+238 w ciągu drogi powiatowej nr 1960R 

Krosno – Odrzykoń (w miejscu istniejącego mostu w ciągu tej drogi, 

przeznaczonego do rozbiórki), z przebudową drogi w m. Odrzykoń  

  

 

47.970,00 

3. W planie wydatków na 2019 rok wg jednostek budżetowych wprowadza się zmiany jak niżej: 

Dział Rozdz. Nazwa- rodzaj wydatków  Zmniejszenia Zwiększenia 

1 2 3 4 5 

Starostwo Powiatowe w Krośnie 706.570,00 3.340.961,00 

600  Transport i łączność 706.570,00 3.340.961,00 

 60014 drogi publiczne powiatowe 706.570,00 3.340.961,00 

a) wydatki bieżące;  1.349.590,00 

 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  1.349.590,00 

 Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont mostu w ciągu drogi 

powiatowej nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z dojazdami w m. 

Rogi  

  

1.007.444,00 

 Remont drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w m. Puławy   333.146,00 

b) wydatki majątkowe; 706.570,00 2.000.371,00 

 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe 706.570,00 2.000.271,00 

 Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego mostu w ciągu 

drogi powiatowej nr 1960 R w m. Odrzykoń 

 

706.570,00 

 

 Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymanów poprzez 

przebudowę drogi powiatowej nr 2007R Milcza – Besko oraz 

przebudowę drogi powiatowej nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin 

  

1.952.401,00 

 Budowa mostu w km 1+238 w ciągu drogi powiatowej nr 1960R 

Krosno – Odrzykoń (w miejscu istniejącego mostu w ciągu tej drogi, 

przeznaczonego do rozbiórki), z przebudową drogi w m. Odrzykoń  

  

47.970,00 

4. W planie wydatków majątkowych na 2019 rok wprowadza się zmiany jak niżej: 

Dział Rozdz. Treść zmniejszenia Zwiększenia 

1 2 3 4 5 

Ogółem: 706.570,00 2.000.371,00 

600  Transport i łączność 706.570,00 2.000.371,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 706.570,00 2.000.371,00 

 Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego mostu w ciągu 

drogi powiatowej nr 1960 R w m. Odrzykoń 
706.570,00  
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 Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymanów poprzez 

przebudowę drogi powiatowej nr 2007R Milcza – Besko oraz 

przebudowę drogi powiatowej nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin 

  

1.952.401,00 

 Budowa mostu w km 1+238 w ciągu drogi powiatowej nr 1960R 

Krosno – Odrzykoń (w miejscu istniejącego mostu w ciągu tej drogi, 

przeznaczonego do rozbiórki), z przebudową drogi w m. Odrzykoń  

  

47.970,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego. 

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Krężałek 
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