
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 23/83/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
z dnia 09 czerwca 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 
persaldo 55.000 zł., w tym: 
* w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan 
finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług 
pozostałych – usługa sponsoringowa w ramach promocji Powiatu Kędzierzyńsko - 
Kozielskiego) o kwotę 5.000 zł. 
* w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy 
wydatków bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna – 8.500 zł., rezerwa clowa na 
oświatę i wychowanie – 51.500 zł.) o kwotę 60.000 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 41.074 zł. (plan po zmianie 
wynosi 37.258 zł.), 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Prudnickiego o kwotę 35.843 zł. (plan po zmianie 
wynosi 90.157 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Wielickiego o kwotę 76.917 zł. (plan po zmianie 
wynosi 76.917 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 Kłodzkiego o kwotę 19.000 zł. (plan po zmianie 
wynosi 17.500 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego o kwotę 19.000 zł. (plan po 
zmianie wynosi 101.000 zł.) 
2) w II Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80195 – Pozostała działalność 
zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 
(§4300 – zakup usług pozostałych) o kwotę ogółem 5.000 zł., z czego: 



- kwota 2.000 zł. to dofinansowanie wydatków związanych z wyjazdem grupy 
uczniów wraz z opiekunami na Ogólnopolskie Zawody w Siatkówce Plażowej w 
Łodzi, 
- kwota 3.000 zł. to dofinansowanie wydatków związanych z wyjazdem szkolnej 
drużyny ratownictwa medycznego na XXIII Centralne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
PCK w Lublinie 
3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmienia się plan finansowy wydatków 
w sposób jak poniżej: 
* w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zmienia się plan finansowy wydatków w ten 
sposób, że: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na wydatki z 
tytułu umów zleceń dla zawodowych rodzin zastępczych) zwiększa się o kwotę 
ogółem 120.000 zł., z czego: 
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 18.000 zł., 
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 2.000 zł., 
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 
100.000 zł.  
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – świadczenia 
społeczne) zmniejsza się o kwotę 120.000 zł. 
* w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zmienia się plan finansowy 
wydatków w ten sposób, że: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 – 
wynagrodzenia bezosobowe – wydatki z tytułu zatrudnienia informatyka na umowę 
zlecenie) zwiększa się o kwotę 5.400 zł. 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług 
pozostałych) zmniejsza się o kwotę 5.400 zł. 
4) w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy 
wydatków o kwotę ogółem persaldo 50.000 zł., w tym: 
* w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 
49.400 zł., w tym: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 
ogółem 50.000 zł., z czego: 
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 45.000 zł., 
- §4110 – składki ma ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.000 zł. 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług 
pozostałych) zmniejsza się o kwotę 600 zł. 
* w rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan 
finansowy wydatków związanych z realizacja statutowych zadań (§4300 – zakup usług 
pozostałych) o kwotę 600 zł. 
 
 
 
 
 
 


