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UCHWAŁA NR 124/2021 

ZARZĄDU POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r. ogółem o kwotę 346.038,00 zł. Zgodnie 

z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r. ogółem o kwotę 346.038,00 zł. Zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 

§ 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w 2021 roku ogółem o kwotę 346.038,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Zarządu 

 

 

Piotr Babicki 

Wicestarosta - Dariusz Dąbrowski  

 

Członkowie Zarządu: 

 

 

Jerzy Materek 

 

 

 

Beata Stąpor 

 

 

 

Ryszard Nowak 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2021 r.  poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu 

terytorialnego w ramach danego działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 

ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

 

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.630.2021 z dnia 28 października 2021 r. został 

zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 346.038,00 zł: 

w dziale 710 - Działalność usługowa 

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany 

w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

zwiększa się o kwotę 19.360,00 zł. 

 

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

zwiększa się o kwotę 326.678,00 zł. 

Powyższe środki przeznaczone są dla pracowników Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego  

w Starachowicach oraz pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Starachowicach na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w 

wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. 

 

Ponadto dokonano zmian między paragrafami w planach wydatków jednostek, zgodnie ze złożonymi 

wnioskami przez: 

- Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, 

- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu Rodzinnego Nr 1 w Starachowicach, 

- Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach, 

- III Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach, 

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach, 

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach, 

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach, 

- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Starachowicach. 

 

         SKARBNIK POWIATU  

          Magdalena Zawadzka  

 


