UCHWAŁA NR 0007/II/16/2018
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2018
poz. 995 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm).
Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmniejsza się dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 r. o kwotę - 9 332 318,13 zł
w tym:
a) dochody bieżące:
b) dochody majątkowe:

146 936,20 zł
- 9 479 254,33 zł

jak poniżej

DZIAŁ
ROZDZIAŁ

NAZWA

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

paragraf

600

Transport i łączność

257 800,00

60014 Drogi publiczne powiatowe

2 800,00

- dochody bieżące

2 800,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

2 800,00

2710

- dochody majątkowe
6300

6430

700

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu

255 000,00

3 332 981,43

255 000,00

1 203 822,43

2 129 159,00

Gospodarka mieszkaniowa

176 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0870

750

176 000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

176 000,00

75020 Starostwa powiatowe

750

176 000,00

- dochody majątkowe
Administracja publiczna

2440

3 332 981,43

1 000,00
1 000,00

- dochody bieżące

1 000,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych

1 000,00

Administracja publiczna
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75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
6430

758

- dochody majątkowe

30 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu

30 000,00

Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
75801
jednostek samorządu terytorialnego
- dochody bieżące
2920

801

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Oświata i wychowanie
80115 Technika
- dochody bieżące

14 714,00
14 714,00
14 714,00
14 714,00

63 050,20
2 500,00

Wpływy z usług

2 500,00
2 500,00

80120 Licea ogólnokształcące

5 828,00

0830

- dochody bieżące
0750

0830

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z usług

- dochody majątkowe
0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

80195 Pozostała działalność

5 600,00
1 600,00
4 000,00
228,00
228,00

54 722,20

- dochody bieżące

54 722,20

0970

Wpływy z różnych dochodów

54 526,20

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych,związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

852

196,00

Pomoc społeczna

18 600,00

85202 Domy pomocy społecznej

18 600,00

- dochody bieżące
0830
0960

854

Wpływy z usług
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej

Edukacyjna opieka wychowawcza
85410 Internaty i bursy szkolne
0830

18 600,00
12 000,00
6 600,00

32 000,00
20 000,00

- dochody bieżące

20 000,00

Wpływy z usług

20 000,00

85411 Domy wczasów dziecięcych

12 000,00

- dochody bieżące

12 000,00

Wpływy z usług

12 000,00

0830

900

30 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
- dochody bieżące
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2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych,związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

15 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6 105 500,90

- dochody majątkowe
6257

6290

926

6 105 500,90

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

4 818 380,90

1 287 120,00

Kultura fizyczna

150 000,00
150 000,00

92601 Obiekty sportowe
6430

- dochody majątkowe

150 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu

150 000,00

Razem:

432 164,20

9 764 482,33

-9 332 318,13
w tym:

146 936,20 zł

a) dochody bieżące:
b) dochody majątkowe:

-9 479 254,33 zł

Dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 r. po zmianach wynoszą 96 111 517,84 zł
w tym:
a) dochody bieżące:

90 174 425,72 zł

b) dochody majątkowe:

5 937 092,12 zł
§ 2.

Zmniejsza się wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 r. o kwotę - 9 332 318,13 zł
w tym:
a) wydatki bieżące:
b) wydatki majątkowe:

147 164,20 zł
- 9 479 482,33 zł

jak poniżej

DZIAŁ
ROZDZIAŁ

NAZWA - TREŚĆ

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

2

3

4

1

600

Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe

257 800,00

3 366 981,43

257 800,00

3 366 981,43

W tym:
-wydatki bieżące
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w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
-wydatki majątkowe:
w tym:
inwestycja
- przebudowa drogi powiatowej 1688 K Maków-ŻarnówkaWieprzec-Kojszówka
- Programu Rozwoju Gminnej, Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 GMINA STRYSZAWA

2 800,00
2 800,00
255 000,00

255 000,00
1 870 096,13

- Programu Rozwoju Gminnej, Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 GMINA BYSTRA SIDZINA
- projekty

750

Administracja publiczna
75020 Starostwa powiatowe

3 366 981,43

1 462 885,30
34 000,00

85 526,20
55 526,20

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
-wydatki majątkowe:
w tym:
inwestycja
- budowa pomnika upamiętniającego tradycję, chwałę
i sławę oręża polskiego w formie: "Ławka niepodległości dla
samorządów"

801

Oświata i wychowanie
80115 Technika

55 526,20
55 526,20
55 526,20

30 000,00
30 000,00

30 000,00

23 238,00
2 500,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80120 Licea ogólnokształcące

2 500,00
2 500,00
2 500,00

5 828,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 828,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 828,00

80195 Pozostała działalność

4 000,00
4 000,00

14 910,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
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w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
(wydatki bieżące)

852

14 714,00

196,00

Pomoc społeczna

18 600,00

100 000,00

85202 Domy pomocy społecznej

18 600,00

100 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
-wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycja

18 600,00
18 600,00
18 600,00
100 000,00

- budowa budynku administracyjno - socjalnego
z pomieszczeniami terapeutycznymi w DPS w Łętowni

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
85410 Internaty i bursy szkolne

100 000,00

32 000,00
20 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85411 Domy wczasów dziecięcych

20 000,00
20 000,00
20 000,00

12 000,00

W tym:

900

-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000,00

90002 Gospodarka odpadami

12 000,00
12 000,00

6 105 500,90

15 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
(wydatki bieżące)

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

15 000,00

15 000,00

6 105 500,90

W tym:
-wydatki majątkowe
w tym:
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- inwestycja
-Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania
odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza..."
poprzez min. montaż kotłów do spalania węgla i biomasy V
klasy,pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach
Powiatu Suskiego (4) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.
a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego (wydatki majątkowe)

926

6 105 500,90

Kultura fizyczna

192 000,00

92601 Obiekty sportowe

192 000,00

W tym:
-wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycja

192 000,00

-"Remont Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej"

192 000,00

432 164,20

RAZEM

9 764 482,33

-9 332 318,13
147 164,20 zł

a) wydatki bieżące:
b) wydatki majątkowe:

-9 479 482,33 zł

Wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 r. po zmianach wynoszą 96 079 186,27 zł
w tym:
a) wydatki bieżące:

86 842 321,07 zł

b) wydatki majątkowe:

9 216 865,20 zł
§ 3.

Dokonuje się przeniesień w dochodach Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 r. o kwotę 3 500,00 zł
jak poniżej

Dział
ROZDZIAŁ

NAZWA

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

paragraf

801

Oświata i wychowanie

3 500,00
3 500,00

80120 Licea ogólnokształcące
- dochody bieżące
0750

0830

3 500,00
3 500,00

3 500,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług

3 500,00

Razem:

3 500,00

3 500,00

3 500,00

§ 4.
Dokonuje się przeniesień w wydatkach Powiatu Suskiego na 2018 r. o kwotę
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jak poniżej

DZIAŁ
ROZDZIAŁ

NAZWA - TREŚĆ

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

2

3

4

1

020

Leśnictwo

80 000,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

80 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600

80 000,00
80 000,00
80 000,00

Transport i łączność

400 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe

400 000,00

W tym:
-wydatki majątkowe:
w tym:
inwestycja
- odnowa nawierzchni dróg powiatowych

710

400 000,00

400 000,00

Działalność usługowa

20 000,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

20 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

750

Administracja publiczna
75020 Starostwa powiatowe

20 000,00
20 000,00
20 000,00

160 000,00
150 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
-wydatki majątkowe:
w tym:
inwestycja
- budowa pomnika upamiętniającego tradycję, chwałę
i sławę oręża polskiego w formie: "Ławka niepodległości dla
samorządów"

801

Oświata i wychowanie
80115 Technika

150 000,00
150 000,00
150 000,00

10 000,00
10 000,00

10 000,00

392 000,00
263 400,00

W tym:
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-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

263 400,00
263 400,00
263 400,00

23 600,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80120 Licea ogólnokształcące

23 600,00
23 600,00
23 600,00

62 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80195 Pozostała działalność

62 000,00
62 000,00
62 000,00

43 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

852

43 000,00
43 000,00
43 000,00

Pomoc społeczna

120 000,00

85202 Domy pomocy społecznej

120 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

120 000,00
60 000,00
60 000,00

(2) dotacje na zadania bieżące

854
85406

60 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 000,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne

12 000,00

74 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85410 Internaty i bursy szkolne

12 000,00
12 000,00
12 000,00

12 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
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(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 000,00
12 000,00

85495 Pozostała działalność

62 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

855

62 000,00
62 000,00
62 000,00

Rodzina

30 000,00

85508 Rodziny zastępcze

30 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

926

30 000,00
30 000,00

Kultura fizyczna

100 000,00

92601 Obiekty sportowe

100 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

100 000,00
100 000,00

694 000,00

RAZEM

694 000,00

§ 5.
Zwiększa się kwoty dotacji z Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 r. o kwotę 40 000,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 6.
1. Dokonuje się zmian w planie Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia” w zakresie przychodów zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. W §8 pkt.2 pierwotnej Uchwały Budżetowej Nr 0007/XXXVIII/261/2018 zmienia się roczną dotację
przedmiotową dla Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej” do łącznej kwoty 450 000,00 zł
§ 7.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.
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§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Suskiego
Ryszard Hadka
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007/II/16/2018
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 13 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO
W ROKU 2018 ROKU
Dział Rozdział
1

2

600

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

3

4

dla jednostek sektora dla jednostek spoza
finansów
sektora finansów
publicznych
publicznych
5

338 250,00

Transport i łączność
60002 Infrastruktura kolejowa Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie inwestycji "Rewitalizacja linii
kolejowej Sucha -Żywiec"
60016

Drogi publiczne
gminne

60016 Drogi publiczne
gminne

60016

630

754

Drogi publiczne
gminne

Turystyka
63095 Pozostała działalność

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75405 Komendy powiatowe
Policji

75495 Pozostała działalność

755

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - na wspieranie inwestycji w
zakresie przebudowy dróg gminnych
Dotacje celowe przekazane gminie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - na wykonanie dokumentacji
projektowej

6

37 000,00

37 000,00

182 000,00

138 000,00

18 250,00

5 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

5 000,00

17 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do
zakupu samochodu dla potrzeb Komendy
Powiatowej Policji
Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

Wymiar
sprawiedliwości

5 000,00

17 000,00

5 000,00

60 725,88
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75515 Nieodpłatna pomoc
prawna

801

851

Oświata i
wychowanie
80120 Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
80130 Szkoły zawodowe
Dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych - dotacja dla SP
ZOZ na dofinansowanie poprawy bilansu
energetycznego budynków szpitala w Suchej
Beskidzkiej poprzez modernizację źródła
ciepła wraz z wymianą instalacji
85111 Szpitale ogólne

85141 Ratownictwo
medyczne

852

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom - nieodpłatna pomoc prawna
realizowana przez organizacje pozarządowe

Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy
społecznej

85203 Ośrodki wsparcia

853
85311

85311

85311

85311

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
Rehabilitacja
zawodowa i społeczna
osób
niepełnosprawnych
Rehabilitacja
zawodowa i społeczna
osób
niepełnosprawnych
Rehabilitacja
zawodowa i społeczna
osób
niepełnosprawnych
Rehabilitacja
zawodowa i społeczna
osób
niepełnosprawnych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych - dotacja dla SP
ZOZ na remont chodników na placu przy
Szpitalu w Makowie Podhalańskim
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych - dotacja dla SP
ZOZ na modernizację pomieszczeń w
bydynku Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej
i Zespołu Ratownictwa Medycznego w
Jordanowie

60 725,88

601 322,00
84 913,00
516 409,00
265 342,00

242 342,00

20 000,00

3 000,00

1 639 359,40
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

1 073 938,40

565 421,00

81 136,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

149 364,00

73 760,00

7 376,00

75 604,00

73 760,00
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854

855

Edukacyjna opieka
wychowawcza
85404 Wczesne wspomaganie Dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu dla
rozwoju dziecka
niepublicznej jednostki systemu oświaty
85419 Ośrodki rewalidacyjno- Dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu dla
wychowawcze
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Rodzina
85504 Wspieranie rodziny
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych - świadczenie
Dobry Start
85510 Działalność placówek Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
opiekuńczozadania bieżące realizowane na podstawie
wychowawczych
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów
utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów
85510 Działalność placówek Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
opiekuńczobieżące realizowane na podstawie porozumień
wychowawczych
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego - pokrycie kosztów utrzymania
w interwencyjnej placówce opiekuńczowychowawczej
85510 Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych

85510 Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych

900

921

3 399 074,00
245 074,00
3 154 000,00
241 785,67

2 400,00

241 635,67

150,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych - pokrycia
kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym
Domu Dziecka
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych - świadczenia
500+

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
90005 Ochrona powietrza
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
atmosferycznego i
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
klimatu
zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych wymiana niskoefektywnych kotłów na
wysokosprawne kotły na pellet dla osób
fizycznych
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
92105 Pozostałe zadania w
Dotacje celowe z budżetu jednostki
zakresie kultury
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
92105 Pozostałe zadania w
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
zakresie kultury
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

307 180,00

259 780,00

45 000,00

926 850,00

926 850,00

138 000,00

18 000,00

15 000,00

31 000,00
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92116 Biblioteki

92118 Muzea

92120 Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami

926

Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej

92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

100 000,00

7 000,00

3 000,00

356 800,00
Dotacja przedmiotowa bieżąca na dopłaty do
biletów na basen
Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

350 000,00

10 880,00

6 800,00
1 438 313,67

RAZEM DOTACJE

10 880,00

7 159 755,28

8 598 068,95

Ogółem:
Zwiększa się kwoty dotacji udzielonych z budżetu na 2018 r. :
Dział Rozdział
1

852

926

2

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

3

4

Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy
społecznej

Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe

dla jednostek sektora dla jednostek spoza
finansów
sektora finansów
publicznych
publicznych
5

6

-60 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

-60 000,00

100 000,00
Dotacja przedmiotowa bieżąca na dopłaty do
biletów na basen
RAZEM

OGÓŁEM DOTACJE
Ogółem:

100 000,00
100 000,00

-60 000,00

1 538 313,67

7 099 755,28

8 638 068,95
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007/II/16/2018
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 13 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"KRYTA PŁYWALNIA" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA 2018 ROK
DZIAŁrozdział

926
92601

NAZWA

KWOTA W ZŁ

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
PRZYCHODY

I

Stan środków obrotowych na początek roku

II

Przychody ogółem
w tym:

-181 478,12
2 162 576,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług

66 000,00
1 634 576,00
12 000,00

Wpływy z różnych dochodów

Dotacja przedmiotowa z budżetu
otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Razem I + II

450 000,00

1 981 097,88
WYDATKI

I

II

Wydatki ogółem

1 947 287,00

w tym:

wydatki bieżące

1 947 287,00

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 289 732,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

Razem I + II

33 810,88

1 981 097,88
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Kalkulacja dotacji przedmiotowej w 2018r.
dla samorządowego zakładu budżetowego
Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

1. Planowana dotacja w kwocie netto
2. Planowane wpływy ze sprzedaży usług w kwocie netto

450.000,00 zł.
1.630.426,00 zł.

3. Procentowy udział dotacji w przychodach ze sprzedaży razem (1+2)

21,63%

Wyszczególnienie

Planowana liczba sprzedanych
usług

Planowana wartość
wpływu ze sprzedaży
netto

Procentowy udział
w sprzedaży
%

Planowana wartość
dotacji
netto

Planowana wartość dotacji
jednostkowa
(na jednego klienta)
netto

Karnety
Bilety normalne
Bilety ulgowe
Bilety instruktorskie
Rezerwacje
Nauka pływania
Bilety rodzinne

14.300
22.600
46.000
520

722.115,68
290.541,91
456.845,37
38.478,05

44,29
17,82
28,02
2,36

199.305,00
80.190,00
126.090,00
10.620,00

13,94
3,55
2,74
20,42

100
10.100

3.749,98
118.695,01

0,23
7,28

1.035,00
32.760,00

10,35
3,24

1.630.426,00

100

Razem
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