
Uzasadnienie do Uchwały Nr 21/69/2015 
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 15 maja 2015 roku 
 
 

w sprawie zmian budżetu  
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok 

 
 
    W związku z pismami otrzymanymi z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 
zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok zmienia się budżet Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2015 rok w sposób jak poniżej: 
I. plan dochodów zwiększa się o kwotę 53.573 zł., w tym: 
   1) po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 53.573 zł., w tym: 
   a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zwiększa się plan 

finansowy dochodów z tytułu dotacji w §2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej o kwotę 20.000 zł. 

   b) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 
zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w §2130 – Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 
33.573 zł.  

II. plan wydatków zwiększa się o kwotę 53.573 zł., w tym: 
1) po stronie wydatków bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 53.573 zł., w tym: 
a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zwiększa się plan 

finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług 
pozostałych – środki na wydatki związane z organizacją II Opolskiego Regionalnego 
Przystanku „PaT” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i 
aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej) o kwotę 20.000 zł. 

b) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 
zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(środki na dofinansowanie realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”) o kwotę ogółem 33.573 zł., z czego: 
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 28.000 zł., 
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.890 zł.,  
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 683 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


