
 

 

UCHWAŁA NR 797/2016 
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO 

z dnia 27 września 2016 roku 

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016. 

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz.U. 

z 2016r. poz. 814), art. 257 pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 

Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z roku 2016 

poz. 744 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie  dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016 w dziale 
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w dziale 710 – 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, w dziale 801 – OŚWIATA I 
WYCHOWANIE, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, rozdział 80140 - Centra kształcenia 
ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdział 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: 

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2016: 

Dział  WYSZCZEGÓLNIENIE 
Zwiększenia w 

złotych 
Zmniejszenia 

w złotych 
600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  21 309 

  w tym:   

  b) dochody majątkowe, w tym:  21 309 

  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych (§6300)  21 309 

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2016: 

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE 
Zwiększenia w 

złotych 
Zmniejszenia 

w złotych 
600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  21 309 

 60014 Drogi publiczne powiatowe  21 309 
  W tym:   

  II. wydatki majątkowe, w tym:  21 309 
  (1) wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  21 309 
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710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 500 
 71015 Nadzór budowlany 500 500 

  W tym:   

  I. wydatki bieżące, w tym: 500 500 
  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  500 
  w tym:   

  (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  500 

  (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 500  

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 392 29 392 
 80120 Licea ogólnokształcące 6 217 25 492 

  W tym:   

  I. wydatki bieżące, w tym: 6 217 25 492 
  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  25 492 
  w tym:   

  (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  
25 492 

  (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 6 217  

 80140 Centra kształcenia ustawicznego i 
praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego 3 900 3 900 

  W tym:   

  I. wydatki bieżące, w tym:  3 900 
  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 900 
  w tym:   

  (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  
3 900 

  II. wydatki majątkowe, w tym: 3 900  

  (1) wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 3 900  

 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 19 275  

  W tym:   

  I. wydatki bieżące, w tym: 19 275  

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 275  

  w tym:   

  (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 19 275 
 

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

Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r. Dochody 
i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawamiw dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, 

otrzymuje brzmienie: 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa 
Dochody w 

złotych 
Wydatki w 

złotych 
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 960 453 960 453 

 71012  
Zadania z zakresu geodezji i 
kartografii 445 123  
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  2110 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 445 123  

 71012  
Zadania z zakresu geodezji i 
kartografii  445 123 

   W tym:   

   I. wydatki bieżące, w tym:  445 123 

   

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych  445 123 

   w tym:   

   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane  110 123 

   

(1.2.) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych  335 000 

 71015  Nadzór budowlany 515 330  

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 515 330  

 71015  Nadzór budowlany  515 330 
   W tym:   

   I. wydatki bieżące, w tym:  515 330 

   

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych  513 530 

   w tym:   

   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane  430 638 

   

(1.2.) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych  82 892 

   

(3) wydatki na świadczenia na rzecz 

osób fizycznych  1 800 

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

Powiatowego w Myślenicach. 

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

Województwa Małopolskiego.   

  

 

 

 

Starosta  
Józef Tomal 
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