Uchwała Nr XXXVI/226/2021
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Bieszczadzkiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 ust. 1- 4, art. 212 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

uchwala się, co następuje:
§1
Zwiększa się budżet powiatu o kwotę 2.039.124,12 zł w sposób następujący:

1. DOCHODY - ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA
ZESTAWIENIE DOCHODÓW W DOSTOSOWANIU
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK.

Dz.
600

Rozdz.

§

60014
6297

6300

851
85111
6257

Nazwa
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zmniejszenia

Zwiększenia
231.238,00

Drogi publiczne powiatowe
Dochody majątkowe, w tym
środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
OCHRONA ZDROWIA

231.238,00
231.238,00
31.238,00

Szpitale ogólne
Dochody majątkowe, w tym
dotacja celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

697.275,00
697.275,00
697.275,00

200.000,00

697.275,00

1

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 na zadanie pn:
,, Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z
łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ

853

85333
2690
854

85495
2057

2059

921

92109
6290

3.000,00

Powiatowe urzędy pracy
Dochody bieżące
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację
zadań wynikających z odrębnych ustaw
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Pozostała działalność
Dochody bieżące
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 na zadanie pn:
,,Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji –
modeLOWE Bieszczady – wzmacnianie kapitału
społecznego”
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 na zadanie pn:
,,Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji –
modeLOWE Bieszczady – wzmacnianie kapitału
społecznego”
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dochody majątkowe, w tym
środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł na zadanie pn: ,,Przebudowa budynku przy
ul. Fabrycznej 22 z przeznaczeniem na bazę
noclegowo-bytową dla Bieszczadzkiego Centrum
Dziedzictwa Kulturowego”

3.000,00
3.000,00
3.000,00
67.611,12

67.611,12
67.611,12
57.692,92

9.918,20

1.040.000,00

990.000,00
990.000,00
990.000,00

2

92120
2700

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dochody bieżące
środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
Ogółem dochody:
Razem zwiększenia:

50.000,00
50.000,00
50.000,00

2.039.124,12
2.039.124,12

2. WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DOSTOSOWANIU
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK.

Dz.
600

Rozdz.

§

60014
6050

6057
6060
750
75020

4710

6050
757
75702

8110

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
zadania pn:
- Współpraca transgraniczna PL-BY-UA 15.680,00
- Remont drogi powiatowej Nr 2291R Trójca Arłamów (wykonanie nawierzchni asfaltowej
i poboczy) - 350.000,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejszenia
100.000,00

Zwiększenia
396.918,00

100.000,00
100.000,00

396.918,00
396.918,00
365.680,00

31.238,00
100.000,00
40.000,00

Starostwa powiatowe
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
Wydatki majątkowe
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego zaliczanych do
tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
Wydatki bieżące w tym:
- obsługę długu j.s.t.
odsetki od samorządowych papierów

25.680,00

30.000,00
30.000,00
25.680,00

25.680,00
25.680,00
25.680,00

3

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
OŚWIATA I WYCHOWANIE

801
80115

4270
4410
851
85111
6057

6059

853

85333

4010
4110
4120
854

85495

4017
4019
4117
4119
4127
4129

Technika
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup usług remontowych
podróże służbowe krajowe
OCHRONA ZDROWIA

1.700,00

1.700,00

1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00

1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00

1.700,00
1.700,00
775.440,00

Szpitale ogólne
Wydatki majątkowe
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
zadanie pn: ,,Budowa budynku pawilonu
szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ
w Ustrzykach Dolnych”
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
zadanie pn: ,,Budowa budynku pawilonu
szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ
w Ustrzykach Dolnych”
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Powiatowe urzędy pracy
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i
3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy

775.440,00
775.440,00
697.275,00

78.165,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.400,00
500,00
100,00
25.713,57

93.324,69

25.713,57
25.713,57
25.713,57

93.324,69
93.324,69
93.324,69

17.528,22
3.244,18
3.448,28
643,09
716,20
133,60

4

4177
4177
4217
4219
4307
4309
921

92109
6050

92120

4270

wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
zakup usług pozostałych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

6.918,74
2.010,89
280,54
52,32
72.186,34
11.875,86
1.040.000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki majątkowe
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
zadanie pn: ,,Przebudowa budynku przy ul.
Fabrycznej 22 z przeznaczeniem na bazę
noclegowo-bytową dla Bieszczadzkiego Centrum
Dziedzictwa Kulturowego”

990.000,00
990.000,00
990.000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup usług remontowych
Ogółem wydatki:
Razem zwiększenia:

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

193.093,57

50.000,00
2.310.382,69
2.117.289,12

§2
1.
W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt o kwotę
78.165,00zł., tj. do kwoty 7.516.253,01 zł.
2. Źródłem pokrycia zwiększonego planowanego deficytu będą wolne środki,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda
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