
 

 

UCHWAŁA NR X/100/15 

RADY POWIATU W WADOWICACH 

z dnia 15 października 2015 roku 

w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok 

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

Dz. U. z 2015 r. poz.1445) , art 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, zm. z 2014 r.  poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 

1626, poz. 1877, zm. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Powiatu 

w Wadowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 404.972 zł, w tym: 

- dochody bieżące o kwotę  154.972 zł, 

- dochody majątkowe o kwotę 250.000 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę   404.972 zł, w tym: 

- wydatki bieżące o kwotę  54.972 zł, 

- wydatki majątkowe o kwotę  350.000 zł. 

§ 2. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr III/21/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 1 uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu jak poniżej: 

Dzi

ał 
Roz- 
dział 

Treść 
Zmniejsze

-nie 

dochodów 

Zwiększe

- 
nie 

dochodó

w 
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE   150.972 
  80120 Licea ogólnokształcące   3.155 

  Dochody bieżące   3.155 
Wpływy z różnych opłat- § 0690   267 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu - § 0750   2.732 
Wpływy z różnych dochodów- § 0970   156 

80130 Szkoły zawodowe   147.817 
  Dochody bieżące   147.817 

Wpływy z różnych opłat- § 0690   247 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu - § 0750   500 
Wpływy ze sprzedaży wyrobów- § 0840   50.000 
Wpływy z różnych dochodów- § 0970   3.713 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich - § 2007 
  90.950 
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich - § 2009 
  2.407 

851   OCHRONA ZDROWIA   250.000 
  85141 Ratownictwo medyczne   250.000 

  Dochody majątkowe   250.000 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat - § 6410 
  250.000 

853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   4.000 
  85333 Powiatowe urzędy pracy   4.000 

  Dochody bieżące   4.000 
Wpływy z różnych dochodów- § 0970   4.000 

OGÓŁEM: 
w tym: 

  404.972 

Dochody bieżące   154.972 
Dochody majątkowe   250.000 

2. W § 2 uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu jak poniżej: 

Dzi

ał 
Roz- 
dział 

Treść 
Zmniejsze- 

nie 

wydatków 

Zwiększe- 
nie 

wydatków 
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100.000   
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego, w tym: 
100.000   

  A. Wydatki bieżące 
w tym: 

100.000   

5) wydatki na obsługę długu 100.000   
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.643 164.615 
  80120 Licea ogólnokształcące, w tym:   2.054 

  A. Wydatki bieżące 
w tym: 

  2.054 

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w tym: 

  2.054 

b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych 
  2.054 

80130 Szkoły zawodowe, w tym: 13.643 162.553 

  

A. Wydatki bieżące 
w tym: 

13.643 162.553 

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w tym: 

13.643 55.553 

b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych 
13.643 55.553 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE 
  107.000 

80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym: 

  8 

  

A. Wydatki bieżące 
w tym: 

  8 

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w tym: 

  8 

b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych 
  8 

851   OCHRONA ZDROWIA   350.000 
  85141 Ratownictwo medyczne, w tym:   350.000 

  
B. Wydatki majątkowe, w tym:   350.000 
Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Wadowicach   350.000 
w tym: dotacje   350.000 

853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   4.000 
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  85333 Powiatowe urzędy pracy   4.000 

  

A. Wydatki bieżące 
w tym: 

  4.000 

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w tym: 

  4.000 

b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych 
  4.000 

OGÓŁEM: w tym: 113.643 518.615 

  

  A. Wydatki bieżące 
w tym: 

113.643 168.615 

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w tym: 

13.643 61.615 

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.643   
b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych 
13.643 61.615 

2) dotacje na zadania bieżące     
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych     
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE 
  

107.000 
5) wydatki na obsługę długu 100.000   
B. Wydatki majątkowe, w tym:   350.000 
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE 
    

dotacje   350.000 

3. W § 6 pkt 1 uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków  związnych z realizacją zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak poniżej: 

Dział Roz- 
dział 

Para

- 
graf 

Treść Zwiększe- 
nie  docho- 

dów 

Zwiększe-

nie  wyda- 
tków 

851     OCHRONA ZDROWIA 250.000 250.000 
  85141   Ratownictwo medyczne 250.000 250.000 

  6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 

rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 250.000   
  B. Wydatki majątkowe, w tym:   250.000 

Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Wadowicach   250.000 
w tym : dotacje   250.000 

OGÓŁEM: 250.000 250.000 

4. Załącznik do uchwały zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wadowicach. 

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

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

mgr inż. Jan Gębala 
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Załącznik do Uchwały Nr X/100/15 

Rady Powiatu w Wadowicach 

z dnia 15 października 2015 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wadowickiego w 2015 roku 

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu 

dla jednostek 

sektora 

finansów 

publicznych 

dla jednostek 

niezaliczanych 

do sektora 

finansów 

publicznych 

600   
TRANSPORT 

I ŁĄCZNOŚĆ 
  503.138   

  

60013 
Drogi publiczne 

wojewódzkie 
  

14.045   

    
dotacje celowe- 

inwestycyjne 
14.045   

60014 
Drogi publiczne 

powiatowe 
  

489.093   

    

dotacje celowe (bieżące) na 

zadania powiatu zlecane 

innym jednostkom 

samorządu terytorialnego 

260.000   

dotacje celowe- 

inwestycyjne 
229.093   

630   TURYSTYKA     15.000 

  

63003 
Zadania w zakresie 

upowszechniania 

turystyki 
    15.000 

    
dotacje celowe (bieżące) na 

zadania powiatu zlecane 

innym podmiotom 
  15.000 

801   
OŚWIATA 

I WYCHOWANIE 
    2.813.825 

  

80120 Licea ogólnokształcące     313.600 

    dotacje podmiotowe   313.600 

80130 Szkoły zawodowe     2.500.225 

    dotacje podmiotowe   2.500.225 

851   OCHRONA ZDROWIA   3.556.276 2.930 

  85111 Szpitale ogólne   3.206.276   

    
dotacje celowe - 

inwestycyjne 
3.206.276   

85141 Ratownictwo medyczne   350.000   

    
dotacje celowe - 

inwestycyjne 
350.000   

85156 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia 

zdrowotnego 

    2.930 

    

dotacje celowe (bieżące) na 

zadania z zakresu 

administracji rządowej 

zlecane innym podmiotom 

  2.930 

852   POMOC SPOŁECZNA   303.000 1.675.000 

  
85201 

Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 
  73.000   

    
dotacje celowe (bieżące) na 

zadania powiatu zlecane 
73.000   
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innym jednostkom 

samorządu terytorialnego 

85202 Domy pomocy społecznej     1.650.000 

    
dotacje celowe (bieżące) na 

zadania powiatu zlecane 

innym podmiotom 
  1.650.000 

85204 Rodziny zastępcze   230.000   

    

dotacje celowe (bieżące) na 

zadania powiatu zlecane 

innym jednostkom 

samorządu terytorialnego 

230.000   

85218 
Powiatowe centra pomocy 

rodzinie 
    25.000 

    
dotacje celowe (bieżące) na 

zadania powiatu zlecane 

innym podmiotom 
  25.000 

853   

POZOSTAŁE ZADANIA 

W ZAKRESIE 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

    196.384 

  

85311 
Rehabilitacja zawodowa 

i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
      

    
dotacje podmiotowe   133.384 

dotacje celowe inwestycyjne   63.000 

854   
EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 
  320.000 523.969 

  

85404 
Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka 
    523.969 

    dotacje podmiotowe   523.969 

85407 
Placówki wychowania 

pozaszkolnego 
  320.000   

    

dotacje celowe (bieżące) na 

zadania powiatu zlecane 

innym jednostkom 

samorządu terytorialnego 

320.000   

921   
KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 
  50.000 55.000 

  

92116 Biblioteki   50.000   

    

dotacje celowe (bieżące) na 

zadania powiatu zlecane 

innym jednostkom 

samorządu terytorialnego 

50.000   

92120 
Ochrona zabytków 

i opieka nad zabytkami 
    15.000 

    
dotacje celowe (bieżące) na 

zadania powiatu zlecane 

innym podmiotom 
  15.000 

92195 Pozostała działalność     40.000 

    
dotacje celowe (bieżące) na 

zadania powiatu zlecane 

innym podmiotom 
  40.000 

926   KULTURA FIZYCZNA     35.000 

  

92605 
Zadania w zakresie 

kultury fizycznej 
    35.000 

    
dotacje celowe (bieżące) na 

zadania powiatu zlecane 

innym podmiotom 
  35.000 

OGÓŁEM :   4.732.414 5.317.108 

w tym:     
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Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących   3.471.178 
Dotacje celowe 4.732.414 1.845.930 
w tym:     
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 933.000 1.782.930 
dotacje celowe inwestycyjne 3.799.414 63.000 

  

 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

mgr inż. Jan Gębala 
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