
UCHWAŁA NR VI-110/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  

19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - 

wykonanie 

 

 

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1, art. 258 ust 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 

późn. zm.) w związku z Uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego NrVI-109/2020 z dnia 30 

kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 

2020 rok, Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów Powiatowego Urzędu Pracy  

w Wołominie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy  

w Wołominie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

      Zarząd Powiatu: 

1) /-/ Adam Lubiak               

 

2) /-/ Robert Szydlik   

 

3)     Izabella Dziewiątkowska  

 

4)     Paweł Dąbrowski   

 

5)        /-/ Grzegorz Siwek   



Dział Treść Przed zmianą Po zmianie

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 230 337,00 7 618 424,00

Powiatowe urzędy pracy 4 230 337,00 7 618 424,00

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 

terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 

będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów)

3 305 686,00 6 117 103,00

Dotacja na realizację projektu-POWER w zakresie trwałej 

integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych 

którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi 

młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez 

wdrożenie gwarancji dla młodzieży

1 028 216,00 3 016 036,00

Program RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 

mobilności pracowników

2 277 470,00 3 101 067,00

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 

terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 

będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów)

761 151,00 1 337 821,00

Dotacja na realizację projektu-POWER w zakresie trwałej 

integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych 

którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi 

młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez 

wdrożenie gwarancji dla młodzieży

191 784,00 562 554,00

Program RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 

mobilności pracowników

569 367,00 775 267,00

4 230 337,00 7 618 424,00

Rozdział Paragraf Zmiana

3 388 087,00

1 987 820,00

823 597,00

85333 3 388 087,00

2887 2 811 417,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NR VI-110/2020 Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 R.                      

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOMINIE

205 900,00

Razem: 3 388 087,00

2889 576 670,00

370 770,00



Treść Przed zmianą

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 016 868,00

Powiatowe urzędy pracy 10 016 868,00

Świadczenia społeczne 515 572,00

Projekt program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy 

ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się 

ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych 

także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży

269 275,00

Świadczenia społeczne 111 799,00

Projekt program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy 

ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się 

ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych 

także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży

50 225,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 303 489,00

Program RPO -   dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych 

oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracown.

303 489,00

Projekt program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy 

ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się 

ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych 

także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży

0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 872,00

Program RPO -   dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych 

oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracown.

75 872,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NR VI-110/2020 Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 R.                      

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOMINIE

Dział Rozdział Paragraf Zmiana Po zmianie

853 3 388 087,00 13 404 955,00

85333 3 388 087,00 13 404 955,00

3117 217 647,00 733 219,00

217 647,00 486 922,00

3119 40 595,00 152 394,00

40 595,00 90 820,00

4017 1 481 800,00 1 785 289,00

652 485,00 955 974,00

829 315,00 829 315,00

4019 317 806,00 393 678,00

163 121,00 238 993,00



Projekt program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy 

ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się 

ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych 

także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży

0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 223 957,00

Program RPO -   dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych 

oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracown.

147 684,00

Projekt program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy 

ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się 

ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych 

także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży

76 273,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 51 148,00

Program RPO -   dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych 

oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracown.

36 921,00

Projekt program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy 

ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się 

ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych 

także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży

14 227,00

Zakup materiałów i wyposażenia 2 061 384,00

Projekt program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy 

ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się 

ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych 

także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży

657 384,00

154 685,00 154 685,00

4117 146 825,00 370 782,00

20 112,00 167 796,00

126 713,00 202 986,00

4119 28 664,00 79 812,00

5 029,00 41 950,00

23 635,00 37 862,00

4217 400 330,00 2 461 714,00

400 330,00 1 057 714,00



Zakup materiałów i wyposażenia 473 616,00

Projekt program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy 

ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się 

ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych 

także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży

122 616,00

Zakup usług pozostałych 201 284,00

Program RPO -   dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych 

oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracown.

176 000,00

Projekt program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy 

ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się 

ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych 

także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży

25 284,00

Zakup usług pozostałych 48 716,00

Program RPO -   dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych 

oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracown.

44 000,00

Projekt program POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy 

ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się 

ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych 

także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży

4 716,00

13 556 868,00

4219 74 670,00 548 286,00

74 670,00 197 286,00

4307 564 815,00 766 099,00

151 000,00 327 000,00

413 815,00 439 099,00

4309 114 935,00 163 651,00

37 750,00 81 750,00

77 185,00 81 901,00

Razem: 3 388 087,00 16 944 955,00


