
Uchwała Nr 34/2018 

Zarządu Powiatu Częstochowskiego 

z dnia 31 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 decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2018 przyznającą środki z rezerwy 

subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu                                                183 545 zł; 

2. w celu zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1098 S odc. Julianka – Konstantynów – Podlesie, gm. Przyrów i Lelów” w związku z 

ograniczonym zakresem prac na tym zadaniu                                                         (-) 37 858 zł; 

3. na zabezpieczenie planu wydatków na zakup soli, piasku, narzędzi na Obwody Drogowe oraz 

na pokrycie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Częstochowie; 

4. celem uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia oraz zakup opału w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu; 

5. w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup paliwa i wywóz 

nieczystości w Zespole Szkół w Złotym Potoku jak również na zakup materiałów remontowych 

i opłaty za energię elektryczną i zużycie wody w ramach bieżącego utrzymania boiska Orlik;  

6. celem uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start”, pokrycia kosztów usług 

pocztowych oraz energii elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 

Bogumiłku; 

7. w celu dokonania zakupu środków żywności w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni; 

8. na zabezpieczenie środków związanych z wywozem nieczystości oraz zakupem środków 

żywności w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie; 

9. w celu pokrycia planu wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz dokonania 

opłaty za czynności kontrolne sanepidu w Domu Pomocy Społecznej w Turowie; 

10. na pokrycie kosztów szkolenia pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Częstochowie; 



11. celem uzupełnienia planu wydatków na zakup opału w Domu dla Dzieci „Słoneczny” w 

Chorzenicach, zakup artykułów chemicznych w Domu Dziecka w Chorzenicach oraz dokonania 

zakupu artykułów biurowych w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Chorzenicach; 

12. na zakup leków w Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie oraz usług malowania 

pomieszczeń w Domu dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie i Placówce Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Blachowni jak również zakupu art. papierniczych i programu antywirusowego 

w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni; 

13. celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia pracowników Publicznej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Koniecpolu; 

14. na zabezpieczenie planu wydatków tytułem sprawowania opieki autorskiej systemu 

Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Starostwie.* 

 

§ 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                                   ………………………… 

 

 

 


