Uchwała Nr XVI/lll/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok
Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle,
Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

1
Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 4.521.029,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok
(PLN)
Klasyfikacja
Jednostka
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła
budżetowa
realizująca
Zwiększenie Zmniejszenie
dochodów
Dz. Rozdz.
dochody
3.105.428,00
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3.105.428,00
Drogi publiczne powiatowe
60014
383.999,00
383.999,00

Dochody bieżące, w tym:

2170

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

-

na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
6350

Dochody majątkowe, w tym:

2.721.429,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

2.721.429,00

-

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75020

70.000,00
70.000,00

Starostwa powiatowe

0970

Dochody bieżące, w tym:

70.000,00

Wpływy z różnych dochodów

70.000,00

SP w Jaśle

-

(refundacja wynagrodzeń bezrobotnych z PUP)

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

756

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na

46.744,00

-

46.744,00

-

podstawie ustaw
46.744,00

Dochody bieżące, w tym:

0460

758
75801

2920

801

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

SP w Jaśle

0950

-

ROŻNE ROZLICZENIA

967.758,00

-

Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

967.758,00

-

Dochody bieżące, w tym:

967.758,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

967.758,00

-

OŚWIATA I WYCHOWANIE

21.099,00
9.546,00

-

Licea ogólnokształcące

80120

46.744,00

Dochody bieżące, w tym:
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów

-

9.546,00
ILOwJaśle

9.546,00

-

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki
kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania
i doskonalenia zawodowego

80140

0950

Dochody bieżące, w tym:
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów

CKZNMwJaśle
(CKPwJaśle)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146

Wpływy z usług

85508

Dochody bieżące, w tym:

85510

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie zadań
bieżących
Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

-

10.000,00

-

-

100.000,00
100.000,00

-

4.521.029,00

-

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie zadań
bieżących

OGÓŁEM

-

100.000,00

Dochody bieżące, w tym:

2900

-

1.553,00

310.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00

Rodziny zastępcze
2900

1.553,00

10.000,00

POENwJaśle

RODZINA

855

-

10.000,00

Dochody bieżące, w tym:

0830

1.553,00

Dochody bieżące

1.799.600,00

Dochody majątkowe

2.721.429,00

-

2
1.Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 4.734.816,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 2.
2.Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 213.787,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 2.
Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok
(PLN)
Klasyfikacja
budżetowa
Dz.

Rozdz.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy

wydatków

Jednostka
realizująca
wydatki

Pozostała działalność

2.000,00
2.000,00

Wydatki bieżące, w tym:

2.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.000,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010
01095

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.000,00
SP w Jaśle

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600

Drogi publiczne powiatowe

60014

4270

6050

Zwiększenie Zmniejszenie

2.000,00

-

3.105.428,00
3.105.428,00

-

383.999,00

-

-

Wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

PZD w Jaśle na remont drogi
powiatowej nr 1844R Niepla

383.999,00
383.999,00

-

Zakup usług remontowych

1^000

383.999,00

-

-

Wydatki majątkowe, w tym:

2.721.429,00

inwestycje
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.721.429,00

-

2.721.429,00

-

SP w Jaśle

-

68.000,00
68.000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

Starostwa powiatowe

75020

4010

801
80102

4010

Wydatki bieżące, w tym:

68.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

68.000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68.000,00
SP w Jaśle

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe specjalne

57.073,00

Wydatki bieżące, w tym:

57.073,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

57.073,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

57.073,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

4010

5.819,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

5.819,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5.819,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

Technika

80115

Wydatki bieżące, w tym:

80117

Wynagrodzenia osobowe pracowników

388.607,00
SP w Jaśle

Branżowe szkoły I i II stopnia
Wydatki bieżące, w tym:

dotacje
2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle-dotacja dla
Branżowej Szkoły 1 Stopnia
prowadzonej przez
Stowarzyszenie .Kopernik"
w Nowym Żmigrodzie na
funkcjonowanie Branżowej
Szkoły 1 Stopnia

80120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Licea ogólnokształcące

-

43.300,00
-

76.293,00

43.300,00

76.293,00

43.300,00

-

43.300,00
43.300,00

76.293,00

-

258.024,00

-

258.024,00
258.024,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

248.478,00

Wydatki bieżące, w tym:

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4270

Zakup usług remontowych

SP w Jaśle

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

248.478,00
9.546,00

ILOwJaśle

9.546,00

-

55.419,00

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki
kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania

80140

-

-

76.293,00
SP w Jaśle

-

388.607,00

76.293,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4010

5.819,00
388.607,00
388.607,00
388.607,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4010

57.073,00

5.819,00

Przedszkola specjalne
Wydatki bieżące, w tym:

80105

68.000,00

903.052,00

-

i doskonalenia zawodowego

4010
4270

80146

Wydatki bieżące, w tym:

55.419,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

55.419,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

53.866,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

CKZNHwJaśle
(CKPwJaśle)

Zakup usług remontowych

16.531,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

16.531,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14.231,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4210

1.553,00

Wydatki bieżące, w tym:

4010

4170

1.553,00

16.531,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4120

53.866,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

POEN w Jaśle -5.000 zt
SP w Jaśle-6.531 zł

POEN w Jaśle

11.531,00

-

500,00

-

200,00

-

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.300,00

-

2.300,00

-

Zakup materiałów i wyposażenia

POEN w Jaśle

-

1.986,00

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Wydatki bieżące, w tym:

80151

1.986,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

-

1.986,00

-

1.986,00

-

1.986,00

-

43.300,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

80152

-

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz
szkołach artystycznych
Wydatki bieżące, w tym:

2590

dotacje
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle - dotacja dla:
1. Liceum Mistrzostwa
Sportowego w Trzcinicy na
funkcjonowanie Liceum
Mistrzostwa Sportowego 28.000 zł,
2. Sportowe Liceum
Ogólnokształcące na
funkcjonowanie liceum
sportowego-14.500 zł
3. Liceum Ogólnokształcącego
prowadzone przez
Stowarzyszenie „Kopernik"
w Nowym Żmigrodzie na
funkcjonowanie liceum
ogólnokształcącego - 800 zł

OCHRONA ZDROWIA

851

Szpitale ogólne

85111

Wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85404

85406

SP w Jaśle

6.305,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6.305,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32.676,00
32.676,00
32.676,00
SP w Jaśle

32.676,00

35.561,00
35.561,00
35.561,00
35.561,00
SP w Jaśle

35.561,00

16.465,00
16.465,00
16.465,00
16.465,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników

6.305,00

32.676,00

Internaty i bursy szkolne
Wydatki bieżące, w tym:

4010

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85410

129.105,00
38.098,00

6.305,00

Placówki wychowania pozaszkolnego
Wydatki bieżące, w tym:

4010

170.000,00

Wydatki bieżące, w tym:

wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85407

170.000,00

38.098,00
38.098,00
38.098,00
6.305,00

Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
Wydatki bieżące, w tym:

4010

170.000,00
170.000,00

38.098,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4010

170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00

Wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

43.300,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4010

43.300,00

170.000,00

170.000,00

SPwJaśledotacja dla Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

85403

43.300,00

SP w Jaśle

16.465,00

-

_
-

85508

Rodziny zastępcze
Wydatki bieżące, w tym:

3110

3110
2320

900
90095

4010
4110
4120

-

210.000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne

-

210.000,00

-

100.487,00

487,00

Wydatki bieżące, w tym:

100.487,00

487,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne

100.000,00
100.000,00
487,00
487,00

487,00
487,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

46.744,00

-

Pozostała działalność

46.744,00

-

Wydatki bieżące, w tym:

46.744,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

46.744,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14.346,00

PCPRwJaśle

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

85510

487,00

310.487,00
210.000,00
210.000,00

RODZINA

855

PCPRwJaśle

dotacje
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

SP w Jaśle-dotacja
z przeznaczeniem na wydatki
bieżące związane
z utrzymaniem dzieci
w placówkach opiekuńczo wychowawczych:
1. Powiat Strzyżowski 487 zt (zmniejszenie)
2. Powiat Przemyski - 487 zł
(zwiększenie)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8.100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.052,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

4170
4210
4260
4280
4300
4360
4410
4440
4520

Zakup materiałów i wyposażenia

-

-

294,00

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe

-

-

3.900,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

32.398,00

-

6.800,00
MDK w Jaśle

Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych

-

20.000,00

-

150,00

Zakup usług pozostałych

-

3.900,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

-

460,00
300,00
308,00
480,00

-

terytorialnego

OGÓŁEM

4.734.816,00

Wydatki bieżące, w tym:

1.843.387,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

1.489.600,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje
Wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje
zakupy inwestycyjne

213.787,00
43.787,00
-

1.059.804,00

-

429.796,00

-

310.000,00
43.787,00

43.787,00

2.891.429,00

170.000,00

2.721.429,00

170.000,00

170.000,00

-

3
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy
inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje
i zakupy inwestycyjne na 2019 rok
(PLN)
Klasyfikacja
budżetowa
Dz.

Rozdz.

600

60014

Realizator

Nazwa zadania

zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 1835R Kołaczyce Brzyska - Brzyska przez wieś w km 1+800 - 2+685

1.326.910,00

SP w Jaśle

w tym: inwestycje

1.326.910,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1858R ul. Kraszewskiego
w Jaśle w km 0+022 - 0+497

349.491,00

SP w Jaśle

Chrząstówka - Przybówka w km 0+400 - 1+370

SP w Jaśle

w tym: inwestycje
Razem rozdział 60014

1.045.028,00
2.721.429,00

w tym: inwestycje
Razem dział 600

2.721.429,00
2.721.429,00

Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle)

-

1.045.028,00

w tym: inwestycje

85111

-

349.491,00

w tym: inwestycje
Przebudowa drogi powiatowej nr 1845R Szebnie -

851

Zwiększenie Zmniejszenie

SP w Jaśle

-

2.721.429,00

-

-

170.000,00
170.000,00

w tym: inwestycje
Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego Szpitala

Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle)

170.000,00

-

w tym: zakupy inwestycyjne
Razem rozdział 85111

170.000,00
170.000,00

170.000,00

w tym: inwestycje
zakupy inwestycyjne

170.000,00

SP w Jaśle

Razem dział 851
w tym: inwestycje
zakupy inwestycje
w tym: inwestycje
zakupy inwestycyjne

-

170.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

2.891.429,00

OGÓŁEM

170.000,00

-

2.721.429,00

170.000,00
170.000,00

170.000,00

-

4
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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