
 

Autopoprawka 

do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego 

z dnia 28 sierpnia 2014 roku  
 

 

 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. 

 

 

 

Do § 1 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

Dz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie      

851 Ochrona zdrowia 1.333.580 - 

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich (§ 6205) 

1.333.580 - 

 Zmniejszenie planowanej do pozyskania z MFEOG zaliczki na realizację zadania pn. „Kompleksowa 

termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu 

poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych” w wyniku zmian w harmonogramie jego realizacji ( rozdz. 85111 ) 

 

 

W związku z dokonanymi zmianami dotychczasowe kwoty dochodów ujęte                

w uchwale zastąpić jak niżej:  
 

Dz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie      

DOCHODY OGÓŁEM 1.901.980 416.406 

Dochody bieżące 568.400 416.406 

Dochody majątkowe 
1.333.580 - 

 

 

 

 

 



Do § 2 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

851  Ochrona zdrowia 2.746.249 - 

 85111 Szpitale ogólne 2.746.249 - 

  

2)  wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne 

w tym: 

- na programy finansowane z udziałem środków 

UE 

2.746.249 

 

 

2.746.249 

- 

 

 

- 

Zmniejszenie wydatków na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu 

wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w kwocie 1.333.580 zł finansowanych środkami z zaliczki z MFEOG 

oraz w kwocie 1.412.669 zł  finansowanych środkami kredytowymi jako udział własny - zmniejszenia w wyniku zmian 

wynikających z harmonogramu realizacji zadania. 

852  Pomoc społeczna 25.000 - 

 85204 Rodziny zastępcze 25.000 - 

  
1)  wydatki bieżące w tym: 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 

25.000 

25.000 

- 

853  
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

- 25.000 

 85321 
Zespoły do spraw orzekania o 

niepełnosprawności 

- 25.000 

  

1)  wydatki bieżące w tym: 

 wydatki jednostek budżetowych  

 z czego: 

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    - wydatki związane z realizacją ich  

        statutowych zadań 

- 25.000 

25.000 

 

14.000 

11.000 

Przeniesienie środków w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych 

dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

 

W związku z dokonanymi zmianami dotychczasowe kwoty wydatków ujęte w 

uchwale zastąpić jak niżej:  

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

WYDATKI OGÓŁEM 4.331.066 1.204.670 

Wydatki bieżące ogółem 603.400 426.349 

Wydatki majątkowe ogółem 3.727.666 778.321 

 

 



Do § 3 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

Dotychczasowy zapis: 
 

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

PRZYCHODY 704.606 476.453 

  Wolne środki (§ 950) - 122.621 

  
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

na rynku krajowym (§ 952) 
704.606 353.832 

  w tym:   

  Kredyty 636.879 250.000 

  Kredyt na deficyt roku 2014     636.879 250.000 

  w tym:   

  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-

Żarnowiec (etap IV) wraz z budową ronda 
- 250.000 

  

Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi 

powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78  

636.879 - 

  Pożyczki 67.727 103.832 

  
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w 

Porębie (I transza) 
67.727 - 

  
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w 

Łazach (I transza) 
- 103.832 

 

 

Zastąpić zapisem poniższym: 
 

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

PRZYCHODY 2.117.275 476.453 

  Wolne środki (§ 950) - 122.621 

  
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

na rynku krajowym (§ 952) 
2.117.275 353.832 

  w tym:   

  
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków Unii Europejskiej 
1.412.669 - 

  

Kompleksowa termomodernizacja budynków 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową 

kolektorów słonecznych w celu poprawy 

efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu 

produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych      

1.412.669 - 

  Kredyty 636.879 250.000 

  Kredyt na deficyt roku 2014     636.879 250.000 



  w tym:   

  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-

Żarnowiec (etap IV) wraz z budową ronda 
- 250.000 

  

Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi 

powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78  

636.879 - 

  Pożyczki 67.727 103.832 

  
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w 

Porębie (I transza) 
67.727 - 

  
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w 

Łazach (I transza) 
- 103.832 

 

 

Odpowiednim zmianom ulega : 

Załącznik Nr 1 – Przychody i rozchody na 2014 r. będący załącznikiem do 

niniejszej autopoprawki. 

 

Do § 5 wprowadzić: 

 

- zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego 

w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy 

efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych” – zmiany wysokości planowanych do 

poniesienia wydatków w latach 2014-2016 w zakresie poszczególnych źródeł 

finansowania zadania wynikające ze zmian w harmonogramie realizacji zadania,  

 

Plan po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej  

autopoprawki 
 

 

Ponadto: 

 

Dotychczasowy § 7  otrzymuje poniższe brzmienie: 
 

Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami a 

planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 11.905.751 zł, który 

sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanych do 

zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 

7.295.463 zł z czego kredyty – 6.610.430 zł, pożyczki – 650.033 zł oraz z II 

transzy pożyczki / zaciągniętej w 2013 r./ w kwocie 35.000 zł, a także części 

wolnych środków w wysokości 4.610.288 zł  
 

 

 

 



Dotychczasowy § 8  otrzymuje poniższe brzmienie: 
 

W wyniku dokonanych zmian roczne limity dla zobowiązań z tytułu pożyczek i  

kredytów planowanych do zaciągnięcia na poniższe tytuły uległy zmianie i  

przedstawiają się następująco : 

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  4.000.000 zł 

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie         13.636.996 zł 

  w tym: 

  - w 2014 r.     7.260.463 zł 

  - w 2015 r.     5.958.214 zł 

  - w 2016 r.        418.319 zł 

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  

  zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie             0 zł 

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  

   ze środków pochodzących z budżetu UE  w kwocie         0 zł 
 


