
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 196/751/2014 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
z dnia 31 października 2014 roku 

 

w sprawie zmian w budżecie  
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok 

 
 

     W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostek dokonuje się zmian w 
planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2014 rok w sposób, jak poniżej: 
I. plan wydatków bieżących zmienia się w sposób, jak poniżej: 
1) w II Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 
zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 
ogółem 14.000 zł., z czego: 
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 10.000 zł., 
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.000 zł. 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 
ogółem 14.000 zł., z czego: 
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.000 zł., 
- §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 
1.000 zł., 
- §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 10.000 zł. 
2) w Zespole Szkół Nr 3 w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmienia się plan 
finansowy wydatków w ten sposób, że: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – 
wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 20.000 zł. 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 – zakup energii) 
zmniejsza się o kwotę 10.000 zł. 
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 10.000 zł. 
II. plan wydatków majątkowych zmienia się w sposób, jak poniżej: 
1) w Powiatowym Zarządzie Dróg w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
zmienia się plan wydatków majątkowych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych) w ten sposób, że: 
- zmniejsza się środki na zadanie „”Budowa i przebudowa wpustów, kanalizacji 
deszczowej i innych elementów odwodnienia pasa drogowego” o kwotę 44.000 zł. 
(kwota na zadanie po zmianie wynosi 106.000 zł.) 
- zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 O ul. 
Dworcowa w Długomiłowicach” o kwotę 6.000 zł. (plan na zadanie po zmianie 
wynosi 161.000 zł.) 
- zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1456 O w 
miejscowości Grzędzin” o kwotę 38.000 zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi 
398.000 zł.) 



2) w Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 
zmienia się plan wydatków majątkowych w ten sposób, że: 
= plan wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych – zwiększa się środki na modernizację części budynku związaną z 
realizacją nakazu pokontrolnego) zwiększa się o kwotę 1.995 zł. 
= plan wydatków na zakupy inwestycyjne (§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych – zmniejsza się środki na zakup zmywarki z funkcją 
wyparzania) zmniejsza się o kwotę 1.995 zł. 
3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra 
pomocy rodzinie zmniejsza się plan wydatków majątkowych (§6050 – wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się środki na modernizację 
ogrzewania w budynku ośrodka wsparcia) o kwotę 12.000 zł. 
4) w Zespole Szkół Nr 1 w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 
zwiększa się plan wydatków majątkowych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych – zwiększa się środki na modernizację centralnego ogrzewania klatki 
schodowej w budynku byłego internatu) o kwotę 12.000 z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


