
 

 

UCHWAŁA NR 1001/2013 
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO 

z dnia 13 listopada 2013 roku 

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013 

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), 

Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego 

z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z roku 2013 poz. 194 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013  

w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, rozdział 
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  

w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami,  

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdział 75019 - Rady powiatów, rozdział 75020- 
Starostwa powiatowe,  

w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 
75421 - Zarządzanie kryzysowe,  

w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe,  

w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe,  

w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, rozdział 85203 - 
Ośrodki wsparcia, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy 
rodzinie,  

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdział 85406 - Poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,  

w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdział 92105 - 
Pozostałe zadania w zakresie kultury:  

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2013:  

Dział  WYSZCZEGÓLNIENIE 
Zwiększenia 

w złotych 

Zmniejszenia 
w złotych 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 211 212 327 387 

  w tym:    

  a) dochody bieżące, w tym: 183 229  
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych powiatu (§2130) 183 229  

  b) dochody majątkowe, w tym: 27 983 327 387 

  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)  327 387 

  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) 27 983  

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  25 000 

  w tym:    

  a) dochody bieżące, w tym:  25 000 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat (§2110)  25 000 

852  POMOC SPOŁECZNA 9 695 28 303 

  w tym:    

  a) dochody bieżące, w tym: 9 695 28 303 

  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych powiatu (§2130)  28 303 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat (§2110) 9 695  

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2013:  

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE 
Zwiększenia 

w złotych 

Zmniejszenia 
w złotych 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 661 212 507 387 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 427 983 180 000 

  W tym:    

  I. wydatki bieżące, w tym:  180 000 

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   180 000 

  w tym:    

  

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych   180 000 

  II. wydatki majątkowe, w tym: 427 983  

  (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  427 983  

 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 233 229 327 387 

  W tym:    

  I. wydatki bieżące, w tym: 233 229  

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  233 229  

  w tym:    

  

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych  233 229  

  II. wydatki majątkowe, w tym:  327 387 

  (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   327 387 

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  25 000 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  25 000 

  W tym:    
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  I. wydatki bieżące, w tym:  25 000 

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   25 000 

  w tym:    

  

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych   25 000 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 880 7 880 

 75019 Rady powiatów  7 880 

  W tym:    

  I. wydatki bieżące, w tym:  7 880 

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   5 857 

  w tym:    

  

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych   5 857 

  (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   2 023 

 75020 Starostwa powiatowe 7 880  

  W tym:    

  I. wydatki bieżące, w tym: 7 880  

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  7 880  

  w tym:    

  

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych  7 880  

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

28 167  

 75421 Zarządzanie kryzysowe 28 167  

  W tym:    

  II. wydatki majątkowe, w tym: 28 167  

  (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  28 167  

758  RÓŻNE ROZLICZENIA  298 167 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe  298 167 

  W tym:    

  I. wydatki bieżące, w tym:  28 167 

  

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego  28 167 

  II. wydatki majątkowe, w tym:  270 000 

  Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  270 000 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 506 5 506 

 80130 Szkoły zawodowe 5 506 5 506 

  W tym:    

  I. wydatki bieżące, w tym: 5 506 5 506 

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  5 506  4 500 

  w tym:    

  (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane   4 500 

  

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych  5 506  

  (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   1 006 
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852  POMOC SPOŁECZNA 15 845 34 453 

 85202 Domy pomocy społecznej  28 303 

  W tym:    

  I. wydatki bieżące, w tym:  28 303 

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   28 303 

  w tym:    

  

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych   28 303 

 85203 Ośrodki wsparcia 9 695  

  W tym:    

  I. wydatki bieżące, w tym: 9 695  

  (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  9 695  

  z tego:   

  

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

w tym: 9 695  

  dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 9 695  

 85204 Rodziny zastępcze  6 100 

  W tym:    

  I. wydatki bieżące, w tym:  6 100 

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   6 100 

  w tym:    

  (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   6 100 

 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 150 50 

  W tym:    

  I. wydatki bieżące, w tym: 6 150 50 

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  6 100  50 

  w tym:    

  (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  6 100  

  

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych   50 

  (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  50  

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 500 6 500 

 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne 6 500 6 500 

  W tym:    

  I. wydatki bieżące, w tym: 6 500 6 500 

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   6 500 

  w tym:    

  (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   6 500 

  (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  6 500  

  z tego:   

  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: 6 500  

  dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 6 500  

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 4 090 4 090 

 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 090 4 090 

  W tym:    
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  I. wydatki bieżące, w tym: 4 090 4 090 

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   4 090 

  w tym:    

  

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych   4 090 

  (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 090  

§ 2. Powyższe środki dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, 

rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznanej dla Powiatu Myślenickiego w 2013 roku 

w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 200.000zł. przeznaczone będą 
na realizację zadania pn.:  

1. Remont drogi powiatowej nr K1932 Banowice – Brzezowa - Kornatka w miejscowości Droginia 
w km 0+200-0+700 i 3+300-3+800. 

§ 3. Na podstawie zmian dokonanych w § 1 niniejszej uchwały § 5 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu 

Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005 - Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami, w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, 

otrzymuje brzmienie:  

Dział Rozdział Paragraf Nazwa 
Dochody 
w złotych 

Wydatki 
w złotych 

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 673 234 673 234 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 673 234  

  2110  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat  673 234  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  673 234 

   W tym:    

   I. wydatki bieżące, w tym:  673 234 

   (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   673 234 

   w tym:    

   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane   4 800 

   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych   668 434 

852   POMOC SPOŁECZNA 626 675 626 675 

 85203  Ośrodki wsparcia 612 275  

  2110  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat  612 275  

  6410  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat  0  

 85203  Ośrodki wsparcia  612 275 

   W tym:    

   I. wydatki bieżące, w tym:  612 275 

   (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące   612 275 
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 85205  
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 14 400  

  2110  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat  14 400  

 85205  
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie  14 400 

   W tym:    

   I. wydatki bieżące, w tym:  14 400 

   (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   14 400 

   w tym:    

   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane   603 

   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych   13 797 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa 

Powiatowego w Myślenicach.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

Starosta  

Józef Tomal 
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