
Uzasadnienie do Uchwały Nr 11/35/2015 
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 24 lutego 2015 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie  
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok 

 
 

     W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostek dokonuje się zmian w 
planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 
rok, w sposób jak poniżej: 
1) w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 
ogółem persaldo 3.000 zł., w tym: 
* w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmienia 
się plan finansowy wydatków w ten sposób, że: 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup 
materiałów i wyposażenia) zmniejsza się o kwotę 1.600 zł. 
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń – zakup wody mineralnej dla pracowników Wydziału 
Geodezji w okresie letnim) zwiększa się o kwotę 1.600 zł. 
* w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan 
finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług 
pozostałych – wydatki związane z współorganizacją Wojewódzkich Obchodów Dnia 
Strażaka) o kwotę 5.000 zł. 
* w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy 
wydatków bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna – 5.000 zł., rezerwa celowa na 
oświatę i wychowanie – 3.000 zł.) o kwotę 8.000 zł. 
* w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 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 placówkach 
opiekuńczo - wychowawczych na terenach tych powiatów), w tym: 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Oleskiego o kwotę 7.285 zł. (plan po zmianie 
wynosi 111.715 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Krakowskiego Grodzkiego o kwotę 7.285 zł. (plan 
po zmianie wynosi 7.285 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 Gliwickiego Grodzkiego o kwotę 8.000 zł. (plan 
po zmianie wynosi 17.000 zł.), 



- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Krapkowickiego o kwotę 3.000 zł. (plan po 
zmianie wynosi 187.000 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Słupskiego Grodzkiego o kwotę 11.000 zł. (plan po 
zmianie wynosi 11.000 zł.) 
2) w Zespole Szkół Nr 1 w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan 
finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług 
pozostałych – środki na dofinansowanie kosztów przejazdu grupy uczniów wraz z 
opiekunami do Niemiec w ramach partnerstwa Powiatów Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego i Hohenlohe) o kwotę 3.000 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


