
 

 

UCHWAŁA NR 111/14/IV/2014 

ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU 

z dnia 26 marca 2014 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r. 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 uchwały 

budżetowej na 2014 rok Nr XXVI/305/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18.12.2013 r., w związku 

z pismem nr WF - I.3111.1.2.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 20.02.2014 r. Zarząd Powiatu 

w Olkuszu uchwala :  

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 22.305 PLN, w tym:  

1) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2110 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 1.702 PLN,  

2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 

16.000 PLN,  

3) w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia  

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat o kwotę 603 PLN, (w tym; uczniowie 603 PLN), 

4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.000 PLN,  

2. Zmniejszyć dochody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 336.218  PLN, w tym:  

1) w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia  

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat o kwotę 336.218 PLN, (w tym; bezrobotni 336.218 PLN), 

3. Zwiększyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 22.305 PLN, w tym:  

1) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, o kwotę 1.702 PLN, w tym: 

a) wydatki bieżące, o kwotę 1.702 PLN, z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych, o 1.702 PLN, w tym: 
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 1.702 PLN,  

2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej, o 16.000 PLN, w tym: 

a) wydatki bieżące, o kwotę 16.000 PLN, z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych, o 16.000 PLN, w tym: 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 16.000 PLN,  

3) w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia  

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (uczniowie), o 603 PLN, w tym: 

a) wydatki bieżące, o kwotę 603 PLN, z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 603 PLN, w tym:  

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 603 PLN,  

4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, o kwotę 4.000 PLN, w tym:  

a) wydatki bieżące, o kwotę 4.000 PLN, z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000 PLN, w tym:  

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 2.000 PLN,  

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 2.000 PLN,  

4. Zmniejszyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego, o kwotę 336.218 PLN, w tym: w dziale 851 Ochrona 

zdrowia, rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni), o kwotę 336.218 PLN, w tym:  

a) wydatki bieżące, o kwotę 336.218 PLN, z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 336.218 PLN, w tym:  

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 336.218 PLN. 

5. Zmiany określone w ust.1 i 2 wprowadzić do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej.  

6. Zmiany określone w ust.3 i 4 wprowadzić do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej.  

§ 2. Zmiany określone w § 1 ust. 1 do ust. 4 wprowadzić do załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej 

będącego „Planem dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski , poza tym w punkcie II. Informacja 

o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi, w lp.4, w dziale 852, rozdz. 

85203, zwiększyć dochody o 261 PLN i zwiększyć dochody w wierszu "Ogółem" o 261 PLN. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Starosta 

 

 

Barbara Rzońca 
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