UCHWAŁA NR 0007/VI/33/2019
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 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.
2019 poz. 511), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwiększa się dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. o kwotę 1 482 871,14 zł
w tym:
a) dochody bieżące:

2 038 186,14 zł

b) dochody majątkowe:

-555 315,00 zł

jak poniżej

DZIAŁ
ROZDZIAŁ

NAZWA

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

2

3

4

paragraf
1

600

Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
- dochody majątkowe
6300

6430

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

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
6300

700

756

1 005 000,00

2 137 193,00

1 005 000,00

2 137 193,00

1 005 000,00

712 398,00

1 424 795,00

500 000,00
500 000,00

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

500 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dochody bieżące
0690

2 137 193,00

- dochody majątkowe

Gospodarka mieszkaniowa

0470

1 505 000,00

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności
Wpływy z różnych opłat

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
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3 000,00
3 000,00
3 000,00
500,00
2 500,00

20 500,00
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Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
75618 jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
- dochody bieżące
0570
0690

758

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z różnych opłat

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

20 500,00
500,00
20 000,00

10 000,00

229 764,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

229 764,00

10 000,00

- dochody bieżące

10 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek

10 000,00

801

Oświata i wychowanie
80115 Technika
2330

0940

1 916 096,93
100 000,00

- dochody bieżące

100 000,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

100 000,00

80120 Licea ogólnokształcące

797,04

- dochody bieżące

797,04

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

797,04

80130 Szkoły zawodowe

1 428,47

- dochody bieżące

1 428,47

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

1 428,47

0940

80195 Pozostała działalność
- dochody bieżące
2057

2059

2701

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych 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
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych 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 zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych,związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł

Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
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229 764,00
229 764,00

75814 Różne rozliczenia finansowe
0920

851

20 500,00

1 813 871,42
1 813 871,42

1 672 583,60

103 732,82

37 555,00

76 878,00
76 878,00
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6300

852

854

76 878,00

0830

Wpływy z usług

0970

Wpływy z różnych dochodów

180 000,00
180 000,00
180 000,00
179 629,65
370,35

Edukacyjna opieka wychowawcza
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
- dochody bieżące

25 603,77
25 603,77
25 603,77

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

25 603,77

Rodzina
85508 Rodziny zastępcze
- dochody bieżące
0970

85510
0940

900

76 878,00

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

Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
- dochody bieżące

0940

855

- dochody majątkowe

62 749,44
55 000,00
55 000,00

Wpływy z różnych dochodów

55 000,00

Działalność placówek opiekuńczowychowawczych
- dochody bieżące

7 749,44
7 749,44

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

7 749,44

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- dochody bieżące
0970

Wpływy z różnych dochodów

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

Razem:

3 849 828,14

2 366 957,00

1 482 871,14
w tym:
a) dochody bieżące:

2 038 186,14 zł

b) dochody majątkowe:

-555 315,00 zł

Dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. po zmianach wynoszą 113 664 033,86 zł
w tym:
a) dochody bieżące:

95 872 789,39 zł

b) dochody majątkowe:

17 791 244,47 zł
§ 2.

Zwiększa się wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. o kwotę 2 340 005,38 zł
w tym:
a) wydatki bieżące:
b) wydatki majątkowe:

2 932 355,13 zł
-592 349,75 zł

jak poniżej
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DZIAŁ
ROZDZIAŁ

NAZWA - TREŚĆ

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

2

3

4

1

600

Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe

1 715 102,47

2 414 330,22

1 215 102,47

2 414 330,22

1 215 102,47

2 414 330,22

W tym:
-wydatki majątkowe
w tym:
inwestycja
- GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI (1688 K przebudowa od
km 10+440-12+560)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1718 Skawica-RotniaJuszczyn
- remont drogi powiatowej nr 1669K w km 15+450 do km
6+844 na terenie Wysokiej
- remont drogi powiatowej nr 1684K w km 1+200 do km 1+530
w Bystrej Podhalańskiej
- remont drogi powiatowej nr 1685K Pcim - Jordanów
- remont drogi powiatowej nr 1690K w km 1+630 do km 2+130
w Grzechyni

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 414 330,22
255 102,47
545 000,00
160 000,00
130 000,00
125 000,00

500 000,00

W tym:
-wydatki majątkowe
w tym:
inwestycja
- stabilizacja osuwisk Nr 81231 i Nr 6791 wraz z odbudową
drogi powiatowej Nr K 1677 w miejscowości Osielec w km
23+980-24+080 oraz w km 24+080 do 24+140

750

Administracja publiczna
75019 Rady powiatów

500 000,00

500 000,00

306 578,72
39 000,00

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

39 000,00

(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

37 500,00

75020 Starostwa powiatowe

1 500,00
1 500,00

267 578,72

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:
zakupy inwestycyjne
- zakup regałów przesuwnych do archiwum

801

Oświata i wychowanie
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237 578,72
237 578,72
237 578,72
30 000,00

30 000,00

2 404 376,41
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80115 Technika

225 271,22

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

80120 Licea ogólnokształcące

225 271,22
200 000,00
100 000,00
100 000,00

25 271,22

20 000,00

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

80195 Pozostała działalność

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

2 159 105,19

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
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)

851

Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne

2 159 105,19
218 700,53
218 700,53

1 940 404,66

76 878,00
76 878,00

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

852

76 878,00

76 878,00

Pomoc społeczna

180 000,00

85202 Domy pomocy społecznej

180 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
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180 000,00
178 800,00
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w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

854

95 000,00
83 800,00
1 200,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

71 400,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

30 000,00

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

85495 Pozostała działalność

30 000,00
30 000,00
30 000,00

41 400,00

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

41 400,00
41 400,00
41 400,00

4 754 335,60

RAZEM

2 414 330,22

2 340 005,38
a) wydatki bieżące:
b) wydatki majątkowe:

2 932 355,13 zł
-592 349,75 zł

Wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. po zmianach wynoszą 113 451 168,10 zł
w tym:
a) wydatki bieżące:

89 026 727,67 zł

b) wydatki majątkowe:

24 424 440,43 zł
§ 3.

1. Ustala się przychody Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. z tytułu „wolnych środków" jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku budżetu na kwotę 857 134,24 zł.
2. Ustala się przychody Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. w łącznej kwocie 857 134,24 zł i rozchody
Budżetu Powiatu Suskiego w kwocie 1 070 000,00 zł.
3. Po dokonanych zmianach "nadwyżka" Budżetu Powiatu Suskiego wynosi 212 865,76 zł, która zostanie
przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
jak poniżej

1. DOCHODY OGÓŁEM

PLAN NA
2019 ROK
113 664 033,86

2. WYDATKI OGÓŁEM

113 451 168,10

WYSZCZEGÓLNIENIE

3. Wynik (1-2) - deficyt/nadwyżka
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212 865,76
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4. PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:

857 134,24

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

857 134,24

5. ROZCHODY BUDŻETU
z tego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek

1 070 000,00
1 070 000,00
§ 4.

Dokonuje się przeniesień w dochodach Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. o kwotę 800,00 zł
jak poniżej

Dział
ROZDZIAŁ

NAZWA

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

2

3

4

paragraf
1

801

Oświata i wychowanie

300,00

300,00

80120 Licea ogólnokształcące

300,00

300,00

0970

0870

852

- dochody bieżące

300,00

Wpływy z różnych dochodów

300,00

- dochody majątkowe

300,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300,00

Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
- dochody bieżące
0970

0870

500,00
500,00

500,00
500,00
500,00
500,00

Wpływy z różnych dochodów

- dochody majątkowe

500,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

500,00

Razem:

800,00

800,00

§ 5.
Dokonuje się przeniesień w wydatkach Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r. o kwotę 553 358,90 zł
jak poniżej

DZIAŁ
ROZDZIAŁ

NAZWA - TREŚĆ

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

2

3

4

1

600

Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe

500 000,00

500 000,00

500 000,00

W tym:
-wydatki majątkowe
w tym:
inwestycja
- remont drogi powiatowej nr 1669K w km 15+450 do km 6+844
na terenie Wysokiej
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500 000,00

500 000,00
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60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

500 000,00

W tym:

020

-wydatki majątkowe
w tym:
inwestycja
- stabilizacja osuwisk Nr 81231 i Nr 6791 wraz z odbudową
drogi powiatowej Nr K 1677 w miejscowości Osielec w km
23+980-24+080 oraz w km 24+080 do 24+140

500 000,00

Leśnictwo

43 000,00

500 000,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

43 000,00

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

750

Administracja publiczna
75020 Starostwa powiatowe

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

43 000,00
43 000,00

W tym:

801

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

43 000,00

Oświata i wychowanie

6 358,90

43 000,00
43 000,00

80130 Szkoły zawodowe

10 000,00
6 000,00

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

80195 Pozostała działalność

6 000,00
6 000,00
6 000,00

6 358,90

4 000,00

6 358,90

4 000,00

358,90

4 000,00

358,90

4 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
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)

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

6 000,00

358,90
358,90

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

921

358,90
358,90
358,90

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 000,00

92195 Pozostała działalność

4 000,00

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

4 000,00
4 000,00
4 000,00

553 358,90

RAZEM

553 358,90

§ 6.
Zwiększa się kwoty dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu Suskiego na 2019r. o kwotę 76 878,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 7.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.
§ 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/VI/33/2019
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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

178 804,00
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.

6 027,00

178 804,00

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

1 379 217,02

RAZEM DOTACJE

15 000,00

7 873 469,00

9 252 686,02

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

76 878,00
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.

76 878,00

76 878,00

RAZEM

1 456 095,02

OGÓŁEM DOTACJE
Ogółem:

7 873 469,00

9 329 564,02
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