Projekt
z dnia 6 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 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.
Zwiększa się dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. o kwotę 88 384,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące:

74 580,00 zł

b) dochody majątkowe:

13 804,00 zł

jak poniżej

DZIAŁ
ROZDZIAŁ

NAZWA

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENI
E

2

3

4

paragraf
1

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
0970

801

20 000,00

Wpływy z różnych dochodów

20 000,00

80115 Technika
- dochody bieżące

0960
0970

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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów

80120 Licea ogólnokształcące
0940

20 000,00

- dochody bieżące
Oświata i wychowanie

0750

20 000,00

54 580,00
54 000,00
54 000,00
48 000,00
5 000,00
1 000,00

570,00

- dochody bieżące

570,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

220,00
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0970

Wpływy z różnych dochodów

350,00

80195 Pozostała działalność
0920

851

10,00

- dochody bieżące

10,00

Wpływy z pozostałych odsetek

10,00

Ochrona zdrowia

13 804,00

85111 Szpitale ogólne
6300

13 804,00

- dochody majątkowe

13 804,00

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

13 804,00

Razem:

88 384,00

w tym:
a) dochody bieżące:

74 580,00 zł

b) dochody majątkowe:

13 804,00 zł

Dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. po zmianach wynoszą 113 101 137,72 zł
w tym:
a) dochody bieżące:

93 754 578,25 zł

b) dochody majątkowe:

19 346 559,47 zł
§ 2.

Zwiększa się wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. o kwotę 88 384,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące:

26 580,00 zł

b) wydatki majątkowe:

61 804,00 zł

jak poniżej

DZIAŁ
ROZDZIAŁ

NAZWA - TREŚĆ

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

2

3

4

1

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

20 000,00
20 000,00

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

801

Oświata i wychowanie
80115 Technika

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

54 580,00
54 010,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
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(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
-wydatki majątkowe
w tym:
inwestycja
- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
kanalizacji deszczowej i ogrodzenia przy ZS im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej

6 010,00
6 010,00
48 000,00

48 000,00

80120 Licea ogólnokształcące

570,00

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

851

Ochrona zdrowia

570,00
570,00
570,00

13 804,00

85111 Szpitale ogólne

13 804,00

W tym:
-wydatki majątkowe
w tym:
inwestycja
- kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów
szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii
Onkologicznej, Neonatologicznego oraz GinekologicznoPołożniczego wraz z Blokiem Porodowym

13 804,00

13 804,00

88 384,00

RAZEM
a) wydatki bieżące:

26 580,00 zł

b) wydatki majątkowe:

61 804,00 zł

Wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. po zmianach wynoszą 112 031 137,72 zł
w tym:
a) wydatki bieżące:

86 052 347,54 zł

b) wydatki majątkowe:

25 978 790,18 zł
§ 3.

Dokonuje się przeniesień w dochodach Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. o kwotę 21 507,74 zł
jak poniżej

Dział
ROZDZIAŁ

NAZWA

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

2

3

4

paragraf
1

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- dochody bieżące
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21 507,74
21 507,74

21 507,74

21 507,74
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0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0970

Wpływy z różnych dochodów

21 507,74
21 507,74

Razem:

21 507,74

21 507,74

§ 4.
Dokonuje się przeniesień w wydatkach Powiatu Suskiego na 2019 r. o kwotę 19 301,00 zł
jak poniżej

DZIAŁ
ROZDZIAŁ

NAZWA - TREŚĆ

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

2

3

4

1

801

Oświata i wychowanie

19 301,00

80115 Technika

19 301,00

W tym:
-wydatki majątkowe:

19 301,00

w tym:
inwestycja
- montaż drzwi przeciwpożarowych budynku Zespołu Szkół
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
85406
specjalistyczne

19 301,00

19 301,00
19 301,00

W tym:
-wydatki majątkowe:

19 301,00

w tym:
inwestycja
- wymiana okien na I piętrze w Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej

19 301,00

19 301,00

RAZEM

19 301,00

§ 5.
Zwiększa się kwoty dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. o kwotę 13 804,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 6.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.
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§ 7.
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 ……………..
Rady Powiatu Suskiego
z dnia …………….

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO
W ROKU 2019 ROKU
Dział Rozdział
1

2

600

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

3

4

5

6

60002

60016

Infrastruktura kolejowa

Drogi publiczne
gminne

60016 Drogi publiczne
gminne

630

754

755

801

405 000,00

Transport i łączność

Turystyka
63095 Pozostała działalność

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75495 Pozostała działalność

Wymiar
sprawiedliwości
75515 Nieodpłatna pomoc
prawna

Dotacja celowa na wspieranie inwestycji
"Rewitalizacja linii kolejowej Sucha -Żywiec"

36 900,00
36 900,00

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

255 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

150 000,00
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

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

126 060,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom - nieodpłatna pomoc prawna
realizowana przez organizacje pozarządowe

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

126 060,00

881 850,00
90 813,00
791 037,00
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851

Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne

85156 Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne oraz
świadczenia dla osób
nie objętych
obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
852

Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy
społecznej

85203 Ośrodki wsparcia

853

854

165 000,00
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 kompleksowej
modernizacji i wyposażenia oddziałów
szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego
Chemioterapii Onkologicznej,
Neonatologicznego oraz GinekologicznoPołożniczego wraz z Blokiem Porodowym.

6 027,00

165 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych - dotacja dla
Rodzinnego Domu Dziecka na składki
zdrowotne dla dzieci

6 027,00

1 659 291,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

1 000 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

659 291,00

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
85311 Rehabilitacja
zawodowa i społeczna
osób
niepełnosprawnych

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

85311 Rehabilitacja
zawodowa i społeczna
osób
niepełnosprawnych

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

87 002,66

160 164,00

79 093,33

7 909,33

85311 Rehabilitacja
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
zawodowa i społeczna dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
osób
stowarzyszeniom
niepełnosprawnych

81 070,67

85311 Rehabilitacja
zawodowa i społeczna
osób
niepełnosprawnych

79 093,33

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

Edukacyjna opieka
wychowawcza
85404 Wczesne wspomaganie Dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu dla
rozwoju dziecka
niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 738 786,00
257 070,00
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855

900

921

85419 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze
Rodzina
85510 Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych

Dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

85510 Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych

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

85510 Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych - świadczenia
500+

3 481 716,00
263 410,36

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów
utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów

263 410,36

260 350,00

40 796,00

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
zakresie kultury

920 245,00

920 245,00

131 000,00
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
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

30 000,00

92116 Biblioteki

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

90 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

18 000,00

15 000,00

92105 Pozostałe zadania w
zakresie kultury

92118 Muzea

301 146,00

7 000,00
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92120 Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami

92195 Pozostała działalność

926

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

3 000,00

4 000,00
314 000,00

Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej

92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej

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

300 000,00

15 000,00

14 000,00

1 365 413,02

RAZEM DOTACJE

15 000,00

7 873 469,00

9 238 882,02

Ogółem:

Zwiększa się kwoty dotacji udzielonych z budżetu na 2019 r. :
Dział Rozdział
1

851

2

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

3

4

Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

5

6

13 804,00
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 kompleksowej
modernizacji i wyposażenia oddziałów
szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego
Chemioterapii Onkologicznej,
Neonatologicznego oraz GinekologicznoPołożniczego wraz z Blokiem Porodowym.

13 804,00

13 804,00

RAZEM

1 379 217,02

OGÓŁEM DOTACJE
Ogółem:

7 873 469,00

9 252 686,02
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Zmiany w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 r. spowodowane są:
•

uzyskaniem dochodów przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zwrot
za media, gaz, energię),

•

otrzymaniem darowizny pieniężnej na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. W. Goetla,

•

uzyskaniem wyższych dochodów własnych przez jednostki oświatowe tj. Zespół Szkół
im. H. Kołłątaja, Zespół Szkół Zawodowych im. W. Witosa, Zespół Szkół im. Bł. ks.
P. Dańkowskiego, Zespół Szkół Zawodowych im. W. Goetla,

•

otrzymaniem pomocy finansowej Urzędu Gminy Bystra-Sidzina na dofinansowanie
zadania „Kompleksowej modernizacji i wyposażenia oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha
Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz
Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”,

•

przeniesieniami w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z wnioskami kierowników

jednostek.

Id: EC73CA9E-951F-4618-80CF-1C273F379D37. Projekt

Strona 10

