
Uchwała Nr 244/2019 

Zarządu Powiatu Częstochowskiego 

z dnia 31 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 załącznikiem 

nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 2  

Zmiany w planach finansowych wprowadza się: 

 

1) zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr.ST3.4751.10.2019 z dnia 11.12.2019 r. przyznającą środki 

z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu Częstochowskiego      281 631 zł; 

2) celem zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów bieżących remontów na drogach 

wojewódzkich, zwiększenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach porozumienia w sprawie 

utrzymania dróg wojewódzkich oraz na pokrycie kwot spłat leasingu operacyjnego w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Częstochowie;  

3) celem zabezpieczenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz 

opłatę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Turowie; 

4) na uzupełnienie planu wydatków związanych z zakupem garażu blaszanego oraz opłatą składek 

na ubezpieczenie społeczne pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 

Bogumiłku; 

5) w celu zabezpieczenia planu wydatków dotyczących opłat za licencje i usługi informatyczne w 

Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu; 

6) celem uzupełnienia planu wydatków na zakup znaczków pocztowych oraz przedłużenia licencji na 

programy kadrowo-płacowe oraz księgowe w Zespole Szkół w Koniecpolu; 

7) w celu zabezpieczenia środków na wydatki na potrzeby zawieranych porozumień z jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz pokrycia kosztów ubezpieczenia samochodu służbowego w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie; 

8) na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych, wydatków osobowych dla pracowników w 

ramach przepisów BHP, opłat za pocztowe książki nadawcze oraz mycie samochodu służbowego 

w Starostwie Powiatowym; 

9) celem uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów remontu górnego korytarza w Liceum 

Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej; 



10) na uzupełnienie planu wydatków na zakup artykułów żywieniowych w Domu Pomocy Społecznej 

w Blachowni; 

11) na pokrycie kosztów zakupu żywności w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. 

§ 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                                   ………………………… 

 


