
 

Autopoprawka II 

do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego 

z dnia 28 listopada 2013 roku  
 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok. 

 

Do § 2 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

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 oznakowanego dla potrzeb Komendy w Szczekocinach. 

600  Transport i łączność 76.189 - 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 76.189 - 

  Starostwo   

  
2)  wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne 

76.189 - 

801  Oświata i wychowanie - 76.189 

 80195 Pozostała działalność - 76.189 

  ZOEAS   

  

1)  wydatki bieżące w tym: 

 wydatki jednostek budżetowych  

 z czego: 

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- 76.189 

76.189 

 

76.189 

Zmniejszenie części środków planowanych do przekazania Gminie Zawiercie na zadanie przewidziane do realizacji w 

ramach NPPDL pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S ul. Górnośląska, ul. Towarowa, 

ul. Brata Alberta w Zawierciu” /brak realizacji - zadanie nie uzyskało dofinansowania/  z przeznaczeniem ich na 

wydatki bieżące oświaty 

 

 



W związku z dokonanymi zmianami dotychczasowe kwoty wydatków ujęte w 

uchwale zastąpić jak niżej:  

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

WYDATKI OGÓŁEM 86.189 233.830 

Wydatki bieżące ogółem 10.000 223.830 

Wydatki majątkowe ogółem 76.189 10.000 

 

 

Do § 4 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie – Zdów od skrzyżowania z 

ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki – Włodowice – Rzędkowice – 

Zdów do granicy gminy Włodowice (etap II) – zmiany wynikające z zastąpienia 

części dofinansowania z Gminy Włodowice w kwocie 123.810 zł  środkami 

własnymi budżetu Powiatu, 

 

Plan po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

autopoprawki. 
 


