
 

 

UCHWAŁA NR 64/2019 

ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 15 marca 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 

Na podstawie art. 212 i art. 257 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) 

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie na rok 2019
1) 

 wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2019 rok o kwotę 6.266 zł. 

1) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 6.266 zł; 

a) w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie o kwotę 6.266 zł, 

- paragraf 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększenie o kwotę 6.266 zł, 

- - /na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 26.02.2019 r., 

znak: F-VI. 3111.2.7.2019 informującego o decyzji Ministra Finansów z dnia 24.02.2019 r. Nr 

MF/FS9.4143.3.18.2019.MF.246 /. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2019 rok o kwotę 6.266 zł. 

1) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 6.266 zł; 

a) w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie o kwotę 6.266 zł, 

- w Powiatowym Zespole Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu, 

- - grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 

zwiększenie o kwotę 6.266 zł. 

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

1) w dziale 750 Administracja publiczna; 

a) w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, 

- w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, 

- - grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) zwiększenie o kwotę 

2.000 zł, 

                                                      
1) 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 24/2019, 30/2019, 39/2019, 

47/2019 i 51/2019. 
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- - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 

zmniejszenie o kwotę 2.000 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Starosta Jarosławski 

 

 

Tadeusz Chrzan 
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