
 

UCHWAŁA NR VI-115/2019 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 21 maja 2019 r. 

 

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu 

Wołomińskiego na rok 2019 

 

          Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz upoważnienia 

zawartego w § 8 pkt 2 Uchwały Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  

16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok 

- Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy  

w Wołominie zgodnie z załącznikiem 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 Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 341 036,00 11 341 036,00

Powiatowe urzędy pracy 11 341 036,00 11 341 036,00

3117 Świadczenia społeczne 1 156 421,00 1 203 805,00

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

824 573,00 871 957,00

3119 Świadczenia społeczne 236 763,00 245 601,00

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

153 801,00 162 639,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 629,00 184 245,00

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

47 384,00 0,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 899,00 46 061,00

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

8 838,00 0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NR VI-115/2019 Z DNIA 21 MAJA 2019 R. ZMIANY W 

PLANIE WYDATKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOMINIE

Rozdział Zmiana

0,00

85333 0,00

47 384,00

47 384,00

8 838,00

8 838,00

-47 384,00

-47 384,00

-8 838,00

-8 838,00



4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 593,00 385 662,00

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

244 445,00 258 514,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 381,00 80 005,00

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

45 594,00 48 218,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 842 309,00 2 828 240,00

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

1 531 109,00 1 517 040,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 613 384,00 610 760,00

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

285 584,00 282 960,00

15 189 836,00 15 189 836,00

14 069,00

14 069,00

2 624,00

2 624,00

-14 069,00

Razem: 0,00

-14 069,00

-2 624,00

-2 624,00


