DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 13 czerwca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Joanna Żurek-Wójcik

Poz. 4275

Data: 2018-06-13 15:03:16

UCHWAŁA NR 1391/2018
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2017r. poz. 1868 j.t. z późn. zm.), art. 257 pkt 1, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 j.t. z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Powiatu
Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz.
Urz. Woj. Małop. z roku 2017 poz. 9171), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018 w dziale 801 –
OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:
1. Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2018:
Dział

Rozdział

801
80152

WYSZCZEGÓLNIENIE
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci
i
młodzieży
w gimnazjach,
klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych
w szkołach innego
typu, liceach ogólnokształcących, technikach,
szkołach policealnych, branżowych szkołach
I i II stopnia
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej prowadzonych w branżowych
szkołach
I stopnia oraz szkołach artystycznych
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

Zwiększenia
w złotych

Zmniejszenia
w złotych

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000
10 000

10 000
10 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
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10 000
10 000

§ 2. W § 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej (zestawienie - Wydatki majątkowe Powiatu Myślenickiego na
rok 2018) w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - pozycja 8.1.1,
wprowadza się następujące zmiany:zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z projektem w DPS Pcim
- etap I”otrzymuje brzmienie: „Wykonanie ogrodzenia terenu w DPS Pcim - etap I”. Plan wydatków na w/w
zadanie nie ulega zmianie i wynosi 100.000zł.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa
Powiatowego w Myślenicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Starosta
Józef Tomal

