
 

Autopoprawka 

do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego 

z dnia 27 czerwca 2013 roku  
 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok. 

 

 

Do § 1 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

020  Leśnictwo - 353 

 02001 Gospodarka leśna - 353 

  

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych (§ 2460) 

- 353 

Zwiększenie środków otrzymywanych z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych w wyniku 

ogłoszenia przez GUS średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług. 

 

 

W związku z dokonanymi zmianami dotychczasowe kwoty dochodów ujęte                

w uchwale zastąpić jak niżej:  

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY OGÓŁEM 102.800 359.271 

Dochody bieżące - 359.271 

Dochody majątkowe 102.800 - 

 

 

Do § 2 wprowadzić poniższe zmiany: 
 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

020  Leśnictwo - 353 

 02001 Gospodarka leśna - 353 

  
1)  wydatki bieżące w tym: 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 

- 353 

353 

Zwiększenie wydatków na realizację wypłat ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. 



750  Administracja publiczna 10.000 - 

 75020 Starostwa powiatowe 10.000 - 

  

1)  wydatki bieżące w tym: 

 wydatki jednostek budżetowych  

 z czego: 

    - wydatki związane z realizacją ich  

        statutowych zadań 

10.000 

10.000 

 

10.000 

- 

754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

- 10.000 

 75405 Komendy powiatowe Policji - 10.000 

  
2)  wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne 

- 10.000 

Przeniesienie środków celem dokonania wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – środki przeznaczone na dofinansowanie 

zakupu pojazdu nieoznakowanego dla potrzeb KPP w Zawierciu. 

 

 

W związku z dokonanymi zmianami dotychczasowe kwoty wydatków ujęte w 

uchwale zastąpić jak niżej:  

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

WYDATKI OGÓŁEM 127.180 383.651 

Wydatki bieżące ogółem 24.380 373.651 

Wydatki majątkowe ogółem 102.800 10.000 

 

 

Do § 4 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

- wprowadzono zadanie pn. „Wykonanie części ogrodzenia posesji DPS” – 

zadanie planowane do realizacji w roku 2013 przez Dom Pomocy Społecznej w 

Zawierciu na ogólną wartość 35.941 zł ze środków własnych budżetu Powiatu 
 

Plan po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

autopoprawki. 
 

 

Do § 5 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

Rachunek dochodów własnych przy: 

ZS im. R. Gostkowskiego w Łazach 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 



 

zwiększyć  

Dochody        o kwotę            3.000 zł 

zwiększyć  

Wydatki        o kwotę            3.000 zł 

( zwiększenie z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie dachu budynku ) 
 

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 


