
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 20/67/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
z dnia 06 maja 2015 roku 

 
w sprawie zmian budżetu  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok 
 
   W związku z zawarta umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji na realizację 
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu zadania 
„Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kędzierzynie – Koźlu” oraz z zawartymi umowami z gminami w sprawie udzielania pomocy 
finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w zakresie prowadzenia Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym i otrzymanym pismem z jednostki podległej zmienia się budżet Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok w sposób jak poniżej: 
I. plan dochodów zwiększa się o kwotę ogółem 1.359.495 zł., w tym: 

1) po stronie dochodów bieżących plan finansowy zwiększa się o kwotę 46.990 zł., w tym: 
  a) w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji o 

kwotę ogółem 31.990 zł., w tym: 
   * w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy dochodów z 

tytułu dotacji o kwotę ogółem 10.000 zł., z czego: 
   - §2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Cisek) 
zwiększa się o kwotę 5.000 zł. 

   - §2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
(dotacja z Gminy Reńska Wieś) zwiększa się o kwotę 5.000 zł. 

   * w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 
zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w §2710 – Dotacja celowa 
otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z Gminy Kędzierzyn - 
Koźle) o kwotę 21.990 zł. 

   b) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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 Orange Polską 
Spółkę Akcyjną) o kwotę 15.000 zł. 

  2) po stronie dochodów majątkowych plan finansowy zwiększa się o kwotę 1.312.505 zł., w 
tym: 

  a) plan dotacji zwiększa się o kwotę 1.312.505 zł., w tym: 
* w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 90019 – Wpływy i 
wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w §6280 – Środki otrzymane od 
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) o kwotę 1.312.505 zł. 



  

II.  plan wydatków zwiększa się o kwotę ogółem 1.359.495. zł., w tym: 
1) po stronie wydatków bieżących plan finansowy zwiększa się o kwotę 46.990 zł., w tym: 
 a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych zwiększa się plan finansowy dotacji na wydatki bieżące (§2580 – 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych – dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie – Koźlu na 
wydatki związane z bieżącą działalnością) o kwotę 31.990 zł. 

   b) w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 – Komendy 
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych 
z realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem 15.000 zł., z czego: 
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do samochodów specjalnych) 
zwiększa się o kwotę 8.000 zł. 
- §4270 – zakup usług remontowych (remont samochodów specjalnych) zwiększa się o 
kwotę 7.000 zł. 
2) po stronie wydatków majątkowych plan finansowy zwiększa się o kwotę 1.312.505 zł., w 
tym: 
a) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 90095 – Pozostała 
działalność zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w §6050 – wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.312.505zł. na dofinansowanie zadania 
„Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kędzierzynie-Koźlu”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


