
Uchwała Nr 242/2019 

Zarządu Powiatu Częstochowskiego 

z dnia 19 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego 

na 2019 rok. 

 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się co 

następuje: 

§ 1 

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu zgodnie z załącznikami 

nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 2  

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi 

finansowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do uchwały. 

§ 3 

Zmiany w planach finansowych wprowadza się: 

 

1) Z tytułu nieotrzymania zaplanowanej kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.” Sporządzenie 

uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących 

do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego o 

łącznej powierzchni około 5470 ha” w związku z brakiem jego realizacji na skutek niedotrzymania 

terminu przez wykonawcę zadania                    (-) 108 864 zł; 

2) celem zabezpieczenia planu wydatków na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu 

osobowego oraz wydatki związane z opłatą umów zleceń stróży na Obwodach Drogowych i 

kosztów BHP w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie;  

3) na uzupełnienie planu wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z 

pochodnymi oraz zakupem wyposażenia (lodówki oraz szafek) i artykułów gospodarstwa 

domowego w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni; 

4) na zabezpieczenie planu wydatków przeznaczonych na zapłatę za odzież roboczą pracowników w 

ramach przepisów BHP, wyżywienie mieszkańców oraz pokrycie kosztów naprawy posadzki w 

Domu Pomocy Społecznej w Lelowie; 

5) celem zabezpieczenia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 

pracowników, zakup wyposażenia i środków czystości oraz koszty usług i opłat w tym: wywóz 

nieczystości, usługi pralnicze, opłaty RTV i opłaty za usługi telekomunikacyjne w Domu Pomocy 

Społecznej w Turowie; 



6) celem uzupełnienia środków na pokrycie wydatków związanych z wycinką drzew, usługami 

transportowymi oraz prowizjami bankowymi w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach; 

7) na zabezpieczenie planu wydatków dotyczących zakupu leków, odzieży i artykułów chemicznych 

w Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach; 

8) celem uzupełnienia środków na pokrycie wydatków dotyczących żywienia, zakupu leków oraz opłat 

za internaty i usługi bankowe w Domu Dziecka w Chorzenicach; 

9) celem uzupełnienia środków na pokrycie wydatków dotyczących zakupu mebli do pokoju dla dzieci, 

krzeseł do kuchni, obuwia dla wychowanków, art. gospodarstwa domowego oraz zakupu energii  

w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni; 

10) na zabezpieczenie planu wydatków dotyczących zakupu krzeseł do kuchni, obuwia dla dzieci, art. 

gospodarstwa domowego oraz wyżywienia wychowanków przebywających w innych placówkach 

w Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie; 

11) w celu zabezpieczenia planu wydatków przeznaczonych na zakup leków, artykułów 

gospodarczych, śr. czystości, obuwia dla wychowanków, art. gospodarstwa domowego oraz 

kieszonkowe dla wychowanków Domu dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie; 

12) na zabezpieczenie planu wydatków dotyczących zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od 

wynagrodzeń, zakupu komputera oraz opłaty licencji i usług informatycznych w Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu; 

13) na uzupełnienie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych, zakup urządzeń biurowych, 

opłaty za energię elektryczną oraz na delegacje krajowe w celu dowożenia uczniów na praktyki w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse lepszy 

start” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku; 

14) celem uzupełnienia planu wydatków na zapłatę składek ZUS, zakup kserokopiarki i rejestratora do 

monitoringu zewnętrznego w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej; 

15) w celu uzupełnienia planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz opłat z 

tytułu szkoleń dla nauczycieli w Zespole Szkół w Koniecpolu; 

16) celem zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi, 

wypłatę świadczeń w ramach BHP, opłatę za wywóz nieczystości oraz zakup materiałów i 

wyposażenia do gabinetu terapeutycznego w Zespole Szkół w Złotym Potoku; 

17) na pokrycie kosztów usamodzielnienia wychowanki opuszczającej placówkę opiekuńczo-

wychowawczą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie; 

18) na zabezpieczenie planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz 

zakup energii na potrzeby Starostwa Powiatowego; 

19) celem zabezpieczenia planu wydatków na zakup energii na potrzeby Wydziału Geodezji i 

Kartografii; 

20) na pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego w ramach obsługi punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej; 

21) w celu zabezpieczenia planu wydatków na zakup detektora burzy w ramach systemu wczesnego 

ostrzegania ludności; 



22) celem zabezpieczenia planu wydatków na zakup paliwa, art. gospodarczych oraz biurowych w 

Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni; 

23) na pokrycie kosztów wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia i  wypłatę nagród pracownikom 

oraz zakupu materiałów biurowych i sprzętu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego; 

24) celem zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych 

w Starostwie prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej i Biura Rady Powiatu; 

25) celem uzupełnienia środków finansowych na prace związane z zabezpieczeniem świetlika w 

Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku; 

26) na zakup materiałów biurowych w ramach wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi 

finansowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.  

§ 5 

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                                   ………………………… 

 

 


