Uchwała Nr XLI/250/2021
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 30 listopada 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 z późń.zm.) 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
z późń.zm.)

uchwala się, co następuje:
§1
Zmniejsza się budżet powiatu o kwotę 12.625.711,84 zł w sposób następujący:

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

Dz.
700

Rozdz.

§

70005
0750

0920
0970
0870
710
71012
0970

Nazwa
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące
wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnych charakterze
wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z różnych dochodów
Dochody majątkowe
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zmniejszenia
100.000,00

Zwiększenia
8.000,00

100.000,00
60.000,00
60.000,00

8.000,00
8.000,00

500,00
7.500,00
40.000,00
40.000,00
80.000,00

Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Dochody bieżące
wpływy z różnych dochodów

80.000,00
80.000,00
80.000,00
1

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75020
0570
0950

75075
6257

756

1.115.280,95

Starostwa powiatowe
Dochody bieżące
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dochody majątkowe
dotacja 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:
,,Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku
karpackiego w nowej odsłonie”
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4.800,00
4.800,00
2.500,00
2.300,00

1.115.280,95
1.115.280,95
1.115.280,95

8.000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
Dochody bieżące

75618

0590

8.000,00

8.000,00
8.000,00
129.089,00

wpływy z opłat za koncesje i licencje

RÓŻNE ROZLICZENIA

758
75802

2760
801
80102
6090

851
85111
6257

4.800,00

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Dochody bieżące
środki na uzupełnienie dochodów powiatów
OŚWIATA I WYCHOWANIE

129.089,00

Szkoły podstawowe specjalne
Dochody majątkowe
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
związanych z przeciwdziałaniem COVID -19
OCHRONA ZDROWIA

30.000,00
30.000,00
30.000,00

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

129.089,00
129.089,00
30.000,00

10.070.673,00
10.070.673,00
10.070.673,00
5.197.560,00
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6430

854

85403
0750

0830
921

92120
6209

6257

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”
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Dochody bieżące
wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnych charakterze
wpływy z usług
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dochody majątkowe
dotacja celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625 na zadanie pn: ,,Rafineria kultur –
rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii
FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby
Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa
Kulturowego”
dotacja 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:
,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego
budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych
na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum
Dziedzictwa Kulturowego”
Ogółem dochody:
Razem zmniejszenia:

4.873.113,00

38.000,00

38.000,00
38.000,00
32.000,00

6.000,00
1.637.646,89

1.637.646,89
1.637.646,89
245.647,03

1.391.999,86

12.923.600,84
- 12.625.711,84

297.889,00
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2. WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DOSTOSOWANIU
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK.

Dz.
600

Rozdz.

§

60014

4210
4300
6060
700
70005

4260
750
75020

4260
754

75414

4010
4110
4120

4210
4300

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Wydatki majątkowe
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zmniejszenia
20.000,00

Zwiększenia
28.500,00

20.000,00

28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
19.500,00
9.000,00

20.000,00
20.000,00
15.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup energii
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

Starostwa powiatowe
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup energii
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

Obrona cywilna
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
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych

15.000,00
15.000,00

15.000,00
5.307,52

5.307,52

5.307,52
5.307,52
5.307,52

5.307,52
5.307,52
5.307,52
5.307,52
4.368,60
810,00
128,92

5.307,52
3.608,52
1.699,00
4

757
75702

8110

801
80102

4010
4110
6060

80120

4010
4110
80134

4010
851
85111
6050
6057
6059
852
85218

4010
4040

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

83.138,84

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

83.138,84

83.138,84
83.138,84
83.138,84

278.000,00

Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
Wydatki majątkowe
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

136.000,00
106.000,00
106.000,00
106.000,00
92.000,00
14.000,00
30.000,00
30.000,00

Licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne

130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
120.000,00
10.000,00

Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia osobowe pracowników
OCHRONA ZDROWIA

12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
13.016.232,08

Szpitale ogólne
Wydatki majątkowe
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
POMOC SPOŁECZNA

13.016.232,08
13.016.232,08
7.195.785,17
5.197.560,00
622.886,91
12.150,00

Powiatowe centra pomocy rodzinie
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne

33.660,00

8.900,00
8.900,00
8.900,00
3.900,00

30.530,00
30.530,00
30.530,00
25.530,00
17.500,00

1.900,00
5

4210
4260
4300

składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
wynagrodzenia bezosobowe
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług pozostałych

4210
4300
4360

Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4110
4120
4170
4710

85220

85295

4210
4300
853

85333

4010

4260
854

85403

4010

Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ

6.000,00
400,00
1.630,00
2.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00

130,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00

130,00
130,00
130,00

2.000,00
1.000,00
130,00
250,00
250,00
250,00
250,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

250,00
3.000,00
30.500,00

Powiatowe urzędy pracy
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia osobowe pracowników
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup energii
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

30.500,00
30.500,00
30.500,00
23.000,00
23.000,00
7.500,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia osobowe pracowników

36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00

7.500,00
65.000,00
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85406

4010
855
85504

4010
4110

4360
921

92120
6057
6059

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia osobowe pracowników
RODZINA
Wspieranie rodzin
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki majątkowe
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ogółem wydatki:
Razem zmniejszenia:

29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
120,00

30.130,00
30.130,00
30.130,00
30.130,00
30.130,00
28.130,00
2.000,00

120,00
120,00
120,00

120,00
120,00
1.926.643,40

1.926.643,40
1.926.643,40
1.391.999,86
534.643,54
15.093.601,84
-14.622.514,32

471.087,52

§2
1. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt o kwotę
1.996.802,48 zł., tj. do kwoty 5.519.450,53 zł.
2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1.996.802,48 zł., tj: do
kwoty 6.613.430,38 zł., z tego z tytułu:
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zmniejszenie o kwotę
1.913.663,64, tj: do kwoty 4.668.506,36
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
zmniejszenie o kwotę 4.973,84, tj. do kwoty 1.900.000,00
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie
o kwotę 78.165,00, tj. do kwoty -0-.
3. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na
pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 4.973,84 zł., tj: do kwoty
806.020,15 zł.
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4. Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania
budżetu w 2021 r., wynikające z odrębnych ustaw, tj:
- dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w wysokości 30.000,00 zł.
- wydatki realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w kwocie 30.000,00 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda
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