
 

 

UCHWAŁA NR V/52/2015 
RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO 

z dnia 27 lutego 2015 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady 
Powiatu Myślenickiego z dnia 16.01.2015r. 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 

595 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art.. 215, art. 235, art. 236,ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu 
Myślenickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 313.216zł. – w tym dochody bieżące o kwotę 
313.216zł. jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 313.216zł. – jak w załączniku nr 2do niniejszej 

Uchwały. 

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują: 

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 313.216zł., w tym: 

a) zwiększenia wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 233.216zł, z czego: 

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 233.228zł. 

- zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 
12zł. 

b) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 80.000zł. 

§ 2. W Uchwale Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu 

Myślenickiego z dnia 16.01.2015r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z roku 2015 poz. 407 z późn. zm.) – wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. W § 1 Uchwały Budżetowej (zestawienie - Dochody budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2015 ) 

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W § 2 ust.1 Uchwały Budżetowej (zestawienie - Wydatki budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2015) 

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 

Powiatu Myślenickiego w roku 2015) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 marca 2015 r.

Poz. 1123



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

Województwa Małopolskiego.   

  

  

 

 

Przewodniczący Rady  
Jan Marek Lenczowski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/52/2015 

Rady Powiatu Myślenickiego 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

Dochody budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2015 

Lp
. 

Dzi
ał 

Nazwa - Treść 
Zwiększenia 

w złotych 
Zmniejszenia 

w złotych 

9. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 313 228   

    w tym:     

    a) dochody bieżące, w tym: 313 228   

     subwencje ogólne z budżetu państwa  313 228   

      w tym:     

    
część oświatowa subwencji ogólnej 

(§2920) 312 826   

    
część równoważąca subwencji ogólnej 

(§2920) 402 
  

10
. 

801 
OŚWIATA I WYCHOWANIE 

372 781 372 781 

    w tym:     

    a) dochody bieżące, w tym: 372 781 372 781 

    

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane 

z innych źródeł (§2701) 372 781   

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) 
372 781   

    

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane 

z innych źródeł (§2707)   372 781 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) 
  372 781 

12
. 

852 
POMOC SPOŁECZNA   12 

    w tym:     

    a) dochody bieżące, w tym:   12 
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Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 

(§2360)   12 

RAZEM  DOCHODY 686 009 372 793 

w tym     

dochody bieżące 686 009 372 793 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na 

finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) 372 781 372 781 

dochody majątkowe 0 0 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na 

finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) 0 0 

 

 

  

 

 

 

Przewodniczący Rady  

Jan Marek Lenczowski 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/52/2015 

Rady Powiatu Myślenickiego 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

Wydatki budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2015 

Lp. Dział 
Rozdzi

ał 
Nazwa - Treść 

 Zwiększenia 
w złotych  

 Zmniejszenia 
w złotych  

7. 
750   ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 402 12 

    75011 Urzędy wojewódzkie 402   

      W tym:     

      I. wydatki bieżące, w tym: 402   

  
    (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 402   

      w tym:     

  
    (1.1.) wydatki na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane 402   

    75020 Starostwa powiatowe   12 
      W tym:     

      I. wydatki bieżące, w tym:   12 

  
    (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych   12 
      w tym:     

  

    
(1.2.) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostek 

budżetowych   12 

12. 801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 232 826   

    80120 Licea ogólnokształcące 112 826   

      W tym:     

      I. wydatki bieżące, w tym: 112 826   

  
    (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 112 826 
  

      w tym:     

  
    (1.1.) wydatki na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane 112 826 
  

    80130 Szkoły zawodowe 120 000   

      W tym:     

      I. wydatki bieżące, w tym: 120 000   

  
    (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 120 000 
  

      w tym:     

  
    (1.1.) wydatki na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane 120 000 
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16. 
854   EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 80 000   

  
  85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka 20 000 
  

      W tym:     

      I. wydatki bieżące, w tym: 20 000   

  
    (2) wydatki na dotacje na zadania 

bieżące 20 000 
  

  
  85419 Ośrodki rewalidacyjno-

wychowawcze 60 000 
  

      W tym:     

      I. wydatki bieżące, w tym: 60 000   

  
    (2) wydatki na dotacje na zadania 

bieżące 60 000 
  

RAZEM  WYDATKI 313 228 12 

wydatki bieżące: 313 228 12 

wydatki majątkowe: 0 0 
 

 

  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 Jan Marek Lenczowski 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/52/2015 

Rady Powiatu Myślenickiego 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego w roku 2015. 

Dzi
ał 

Rozdzi
ał 

Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu 

zwiększenia w złotych zmniejszenia w złotych  
dla 

jednostek 
sektora 

finansów 
publicznyc

h 

dla 
jednostek 

spoza 
sektora 

finansów 
publicznych 

dla 
jednostek 
sektora 

finansów 
publicznych 

dla 
jednostek 

spoza 
sektora 

finansów 
publicznych 

1 2 3 4 5 6 7 8 

854   

EDUKACYJNA 
OPIEKA 
WYCHOWAWCZA     80 000   

  

  85404 
Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka     20 000   

  

      

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty   20 000   

  

  85419 
Ośrodki rewalidacyjno-
wychowawcze     60 000   

  

      

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty   60 000   

  

      OGÓŁEM  DOTACJE   80 000     

      w tym:         

      dotacje przedmiotowe         
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      dotacje podmiotowe   80 000     

      dotacje celowe, w tym:         

      

 - dotacje celowe w zakresie wydatków 

bieżących         

       - dotacje celowe inwestycyjne         
 

 

  

 

Przewodniczący Rady

 Jan Marek Lenczowski
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