
 

Autopoprawka 

do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego 

z dnia 28 listopada 2013 roku  
 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok. 

 

 

Do § 1 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

600  Transport i łączność 1.300.000 1.300.000 

 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.300.000 1.300.000 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez powiat na 

podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej (§ 2120) 

1.300.000 - 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu            

(§ 2130) 

- 1.300.000 

Zmiana klasyfikacji dochodów w zakresie środków pochodzących z  przyznanej promesy związanej z usuwaniem 

skutków nawałnic, które miały miejsce na terenie powiatu. 

 

 

W związku z dokonanymi zmianami dotychczasowe kwoty dochodów ujęte                

w uchwale zastąpić jak niżej:  

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY OGÓŁEM 1.300.000 1.447.641 

Dochody bieżące 1.300.000 1.447.641 

Dochody majątkowe - - 

 

 

 

Do § 3 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

- wprowadzić zadanie pn. „XV Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych, 

Kapel i Śpiewaków oraz Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa w 

Szczekocinach” – zadanie na kwotę 29.318 zł realizowane z udziałem środków 

UE /w tym wkład niepieniężny – 1.781 zł/ 



 

- wprowadzić zadanie pn. „IV Międzygminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 

– Dary Lata w Żarnowcu” – zadanie na kwotę 21.172 zł realizowane z udziałem 

środków UE /w tym wkład niepieniężny – 1.599 zł/ 

 

ponadto 

Dotychczasowy zapis:  

- zadania geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów bieżące i 

majątkowe dla obrębu Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa, obrębu 

Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu, obrębu Sławniów i 

Wierzbica – zmiany wynikające z dostosowania wysokości przyznanych na 

2013 rok dotacji, 

 

Zastępuje się zapisem: 

- zadania geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów bieżące i 

majątkowe dla obrębu Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa, obrębu 

Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu, obrębu Sławniów i 

Wierzbica – zmiany wynikające z dostosowania wysokości przyznanych na 

2013 rok dotacji oraz korekt wydatków planowanych na lata następne w wyniku 

zmian w harmonogramach realizacji poszczególnych zadań, 

 

Plan po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

autopoprawki. 
 

 

Do § 4 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

- zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno – 

Podlipie” – zmiana wartości zadania do kwoty 350.384 zł w wyniku 

zmniejszenia przyznanego dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego 

/10.629 zł/ oraz dostosowania wysokości udziału własnego, 

 

Plan po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

autopoprawki. 
 

Wprowadzić § 5 w poniższym brzmieniu: 

 

Dokonać zmian w planach rachunków dochodów własnych jednostek 

oświatowych w niżej podany sposób: 

 

Rachunek dochodów własnych przy: 



ZS  im. X. Dunikowskiego  

w Zawierciu 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 

 

zwiększyć  

Dochody        o kwotę         1.000 zł 

zwiększyć  

Wydatki        o kwotę         1.000 zł 

(ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 800 zł oraz wydawania duplikatów 

świadectw i legitymacji 200 zł) 

 

ZS im. O. Langego  

w Zawierciu 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 

 

zwiększyć  

Dochody        o kwotę            200 zł 

zwiększyć  

Wydatki        o kwotę            200 zł 

( ponadplanowe dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji ) 
 

Zespół Szkół  

w Porębie  
 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 

 

zwiększyć  

Dochody        o kwotę          1.600 zł 

zwiększyć  

Wydatki        o kwotę          1.600 zł 

( ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń ) 

 

 

Dotychczasowe §§ 5, 6, 7 i 8 zastępuje się §§ 6, 7, 8 i 9. 

 


