
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 154/609/2013 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
z dnia 11 grudnia 2013 roku 

 

w sprawie zmian w budżecie  
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok 

 
 

     W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostek dokonuje się zmian w planie 
wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok, w sposób 
jak poniżej: 
1) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy w ten sposób, że: 
* w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan 
finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług 
pozostałych – środki na zakup materiałów promocyjnych) o kwotę 14.000 zł. 
* w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków 
bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna) o kwotę 14.000 zł. 
* w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zmienia się plan finansowy wydatków na dotację na 
zadania bieżące w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
(dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
przebywające w rodzinach zastępczych na terenach tych powiatów), w tym: 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego o kwotę 20 zł. (plan po zmianie 
wynosi 105.089 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Rybnickiego Ziemskiego o kwotę 20 zł. (plan po zmianie 
wynosi 7.940 zł.) 
2) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 – Komendy 
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób 
że: 
= wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem 
persaldo 33.879 zł. (zwiększa się o kwotę 58.691 zł. a zmniejsza się o kwotę 92.570 zł.), z 
czego: 
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 435 zł., 
- §4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 
6.985 zł., 
- §4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 
zwiększa się o kwotę 30.000 zł., 
- §4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy 
zmniejsza się o kwotę 65.278 zł., 
- §4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla 
funkcjonariuszy zmniejsza się o kwotę 20.307 zł., 
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 25.256 zł., 
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 3.000 zł. 
= wydatki związane z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia 
– zakup oleju opałowego, zakup materiałów i części do samochodów i sprzętu, zakup 
umundurowania) zwiększa się o kwotę 45.000 zł. 
= wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3070 – wydatki osobowe niezaliczone 
do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom) zmniejsza się o kwotę 11.121 zł. 
 


