
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 195/746/2014 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
z dnia 24 października 2014 roku 

 
w sprawie zmian budżetu  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok 
 
    W związku z pismami otrzymanymi z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 
zwiększenia dotacji celowej na 2014 rok oraz pismem jednostki podległej zmienia się budżet 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok w sposób jak poniżej: 
I. plan dochodów zwiększa się o kwotę 207.420 zł., w tym: 
   1) po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 207.420 zł., w tym: 
   a) w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan 

finansowy dochodów z tytułu dotacji w § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   
(środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazane tam 
przez Gminę Kędzierzyn – Koźle) o kwotę 25.000 zł. 

   b) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 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 (zwiększenia powyższego dokonuje się w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
środków dotacji celowej, umożliwiającej prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu 
ochrony zdrowia) o kwotę 143.420 zł., w tym:  

   * w Domu Dziecka zwiększa się o kwotę 136 zł., 
   * w Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększa się o kwotę 143.284 zł.  
   c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności 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 
(środki przeznaczone na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o 
niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) o kwotę 
39.000 zł.,  

II. plan wydatków zwiększa się o kwotę 207.420 zł., w tym: 
1) po    stronie   wydatków   bieżących   zwiększa   się    plan    finansowy  o   kwotę  
207.420 zł., w tym: 
a) w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan 
finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem 25.000 zł., 
z czego: 
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do samochodów pożarniczych) 
zwiększa się o kwotę 22.277 zł. 
- §4270 – zakup usług remontowych (naprawa samochodów pożarniczych) zwiększa się o 
kwotę 2.723 zł. 
b) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan finansowy wydatków 
związanych z realizacją statutowych zadań (§4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne) o 
kwotę 143.420 zł., w tym: 
* w Domu Dziecka zwiększa się o kwotę 136 zł., 



  

* w Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększa się o kwotę 143.284 zł. 
c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 
39.000 zł., w tym: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 – wynagrodzenie 
bezosobowe – umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 15.000 zł. 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem 
24.000 zł., z czego: 
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 9.000 zł., 
- §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15.000 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


