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UCHWALA nr 48lll20l9

rl. Boleslawa Wstydliwego l4
14-400 Nowy Targ

Zarzqdu Powiatu Nowota rskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian w bud2ecie Powiatu Nowotarskiego na rok 2019'
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz4diie powiatowym (Dz. rJ. z 2018 r. poz.995 z po2n' zm'), art' 257 ustawy z dnia
poLt. zm..) oraz
27 sierpnia 200b roku o finansach publicznych (Dz.IJ. 22017 r. po2.2077 z
26llY 1.2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z
$ la ust. 1 uchwaly budzetowej na rok 2019 nr

Na podstawie art. 32 ust.

2

pkt.

4

nastgpuje:
dnia 24 stycznia 2019 roku. Zari4d Powiatu Nowotarskiego uchwala' co

$1.

W BudZecie Powiatu Nowotarskiego na rok 2019 dokonuje siE:

1) Zwigkszenia planu dochod6w bud2etu Powiatu Nowotarskiego o kwotg 18 000.21'
' w ry; zwigksza si9 .'dochody bie24ce" o kwotQ 48 000 zl' jak w zal4czniku
nr I do niniejszej uchwalY.

2)Zwigkszeniaptanuwydatk6wbud2etuPowiatuNowotarskiegookwotg4S000zloraz
-'
w
p.r"iri"ti"r, w tym zwigkszenie w grupie ,,wydatki bieZqce" o kwotq 4-8^000 zJ' lVm
w tym
zl'
45
000
lwigkszenie * grupie ,,wydatki jednostek budZetowych" o kwotq
zl'
,*iiksr"ni" * g-pi. ,,wynagrodzenia i skladki od nich naliczane" o kwotg 66o655
kwotq
zadari"
ich statutowych
zmniej szenie *-g.upie "*yaa"tt i zwiqzane z real.izacj4
os6b fizycmych" o kwotg
rzecz
na
21 65"5 zl i zwigkwenie w grupie ,iwiadczenia
3 000 zl, jak w zal4czniku nr 2 do niniejszej uchwaly'

3)

na rok 2019
Przeniesienia w planie wydatk6w budzetu. Powiatu, Nowotarskiego
przedstawione w' zal4czni'ku nr 2 do niniejszej uchwaly zawieraj4- P'.':tq::t:'
70005
i"r".*V ogOfn".i na wydatki nieprzewidziane w kwocie 4 100 zl do rozdzial6w:
na zadania z zakresu opieki spolecznei
ti iooiUl 80i30 (2 6oo t"'"t*vz celowej
zl do rozdzialu 85218; rezerwy celowej
i*rpornuguriu .odri, *-(*otie

,tl

tsl

80102
," tJrf i-!.ie zadari oSwiatowvch w kwocie 191 -0J7 zl do rozdziallw:
266 zt)'80117 (e e8s zl)'
i+iaoru,"soros (s87 zlj, soitt (r 4s2 ?,891]:.(66
(: I 28 zl) 80 40 (2 943 zl)', 85403 (3 946 z1)'
80 20 (5 7 57 z1). 801 30 o)z al, ad t :+
1

1

85404 (165 zl)

i 85410 (1 840 zl)'

4)

po zmianie wynosi 188 885 025 zL
Plan dochod6w budzetu Powiatu Nowotarskiego

5)

po zmianie wynosi 210 673 826 zL
Plan wydatk6w budZetu Powiatu Nowotarskiego
R)

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjEci
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Rozdzial

Zal4cznik nr I do Uchwaty nr 48/lt21l9 Zaru}d'rPowiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2019 r
DochodY budietu w 2019 roku
Plan przed zmianq

Nozwa

.|

Plan po zmianach
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Edukacyjna opieka wychowawcza

1,r51

wlym-?"Etu-l'i"-o@iifi 6dmwnalintisowaniewydatkdwna
realizacjg zadai linansowanych z udzialem Srodk6w. o klorych

mowawan.5ust.

Ipkt2i3

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. w rym poradnie
specj alistyczne

85'106

|

20 9-16.00

wTm73-1u-lu-dor-tqi'ilio(Imwnalinanso\tanle$)datkowna
realizac'ig zadai finirnsowanych z udzialem 3rodk6w. o kt6rych

mowawart.5 ust. I Pkl2i3

2710

Dotacja celowa otrzymana z qlulu pomocy fioansowej udzielanej
migdzy jednostkami samorzqdu ter)4orialnego na dofi nansowanie
wlasnych zadan biezqcych
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lniulso\\ all c
/.
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O96lem:

w tym z tytulu dotacji i Srodkdw na linansow{nie wydatk6rY
na realizacjt zadri linansowanych z udzirlem 6rodk6w, o
kt6rych mowslr srt.5 ust. I Pkt2i3
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