
Uchwała Nr 31/2018 

Zarządu Powiatu Częstochowskiego 

z dnia 19 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego 

na 2018 rok. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. ), uchwala się co 

następuje: 

§ 1 

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu zgodnie  

z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 2 

Zmiany w planach finansowych wprowadza się: 

1. zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.284.2.2018 oraz FBI.3111.287.2.2018 

zwiększającymi plan dotacji celowych przeznaczonych na uregulowanie na rzecz osób 

fizycznych odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi 

publiczne                     30 787 zł; 

2. celem uzupełnienia planu wydatków na usługi remontowe na drogach wojewódzkich, na zakup 

soli i piasku na drogi powiatowe oraz dokonania zakupu ekogroszku na Obwód Drogowy w 

Koniecpolu i trzech drukarek na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg,  

3. na zabezpieczenie planu wydatków celem zakupu szafek do szatni oraz pokrycia kosztów 

malowania szatni w Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej; 

4. celem uzupełnienia planu wydatków na zakup doposażenia sali gimnastycznej, zakup  

2 komputerów oraz tapczanów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku; 

5. na pokrycie wydatków dotyczących zakupu artykułów gospodarczych w Placówce Opiekuńczo 

– Wychowawczej w Blachowni, zabezpieczenia planu na zakup biletów, opłat za wyżywienie 

wychowanków w innych placówkach, wywozu nieczystości oraz opłat pocztowych w Domu dla 

Dzieci „Sosenka” i „Skałka” w Częstochowie jak również uzupełnienia środków na 

wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni; 

6. celem zabezpieczenia planu wydatków na zakup kosiarki traktorowej w Centrum 

Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach, zakup 

wyposażenia do Domu Dziecka w Chorzenicach oraz zakup opału i materiałów do remontu w 

Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach; 

7. na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatku specjalnego dla inspektora, zakupem 

opon zimowych oraz materiałów biurowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego w Częstochowie; 

8. na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz 

pokrycia wydatków związanych z remontem i malowaniem pokoi i łazienek w Domu Pomocy 

Społecznej w Blachowni; 



9. celem uzupełnienia środków na zakup żywności oraz usług związanych z wywozem 

nieczystości, usług pocztowych w Domu Pomocy Społecznej w Turowie; 

10. w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracownicze, zakup materacy do łóżek oraz 

pokrycia kosztów usług wywozu nieczystości w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie; 

11. na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych 

oraz pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników w Publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Koniecpolu; 

12. celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup oleju opałowego do Zespołu Pałacowo-

Parkowego w Złotym Potoku; 

13. na wypłatę odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej, zakup aktualizacji oprogramowania 

finansowo-księgowego oraz zakupu tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa; 

14. w celu zabezpieczenia planu wydatków na wykonanie remontu ściany w pomieszczeniu 

należącym do Powiatu Częstochowskiego sąsiadującym z pogotowiem ratunkowym przy 

szpitalu w Blachowni; 

15. celem uzupełnienia planu wydatków na usługi informatyczne w Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie; 

16. w związku z rozliczeniem 2018 roku projektu unijnego pn.”Lepsza jakość kształcenia – większa 

szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół w Złotym Potoku” realizowanego w Zespole 

Szkół w Złotym Potoku; 

17. w celu uzupełnienia planu wydatków na zakup nagród na organizowane przez Powiat imprezy 

sportowe; 

18. na zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych 

w Starostwie prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu:                                                                             Podpisy: 

 

1) Smela Krzysztof               Starosta – Przewodniczący Zarządu      …................................ 

 

2) Miarzyński Jan                 Wicestarosta                                         ..................................... 

 

3) Jelonek Gwidon     Członek Zarządu                                  ..................................... 

 

4) Kasiura Henryk                 Członek Zarządu                                  ..................................... 

5) Morzyk Adam                    Członek Zarządu                                   ………………………… 

 

 



 


