
Uzasadnienie do Uchwały Nr 194/743/2014 
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 15 października 2014 roku 
 
 

w sprawie zmian budżetu  
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok 

 
 
    W związku z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu 
oraz pismami jednostki organizacyjnej zmienia się budżet Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2014 rok w sposób jak poniżej: 
I. plan dochodów zwiększa się o kwotę 110.919 zł., w tym: 
   1) po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 110.919 zł., w tym: 
   a) w Starostwie Powiatowym zwiększa się dochody o kwotę ogółem 110.919 zł., z czego: 
   * w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w §2110 – Dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 93.351 zł. 

   * w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu 
dotacji w §2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 
17.568 zł. 

II. plan wydatków zwiększa się o kwotę 110.919 zł., w tym: 
1) po stronie wydatków bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 110.919 zł., w tym: 
a) w Starostwie Powiatowym zwiększa się wydatków o kwotę ogółem 110.919 zł., z czego: 
* w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie zwiększa się plan finansowy o kwotę ogółem 93.351 zł., w tym: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 
ogółem 8.945 zł., z czego: 
- §4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 7.482 zł.,  
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.280 zł., 
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 183 zł. 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem 
79.306 zł., z czego: 
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.000 zł., 
- §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 74.306 zł., 
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030 – różne wydatki na rzecz 
osób fizycznych) zwiększa się o kwotę 5.100 zł. 
* w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan finansowy wydatków na dotacje 
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: 

     - zwiększa się dotacje dla Powiatu Krapkowickiego o kwotę 17.568 zł. (plan po zmianie 
wynosi 180.685 zł.) 

 
 


