
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 25/96/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 
 

w sprawie zmian budżetu  
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok 

 
    W związku z pismami otrzymanymi z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
sprawie zmian planu dotacji celowych na 2015 rok zmienia się budżet Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok w sposób jak poniżej: 
I. plan dochodów zwiększa się o kwotę 17.767 zł., w tym: 
   1) po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę persaldo 

17.767 zł., w tym: 
   a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zmniejsza 

się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji (rozliczenie środków po zakończeniu 
zadania) o kwotę ogółem 2.491 zł., z czego: 

   - §2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat o zmniejsza się o kwotę 571 zł. 

   - §2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej zmniejsza się o kwotę 1.920 zł. 

   b) w Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 85495 – 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 (środki na realizację Programu 
integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020) o kwotę ogółem 
20.258 zł., w tym: 

   * na zadanie Ubezpieczenia uczniów romskich kwota 840 zł. 
   * na zadanie Organizacja wycieczek integracyjnych dla dzieci romskich – „Razem 

poznajemy nasz kraj”- wycieczka do Warszawy, Wrocławia i Srebrnej Góry kwota 
17.178zł., 

   * na zadanie Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów romskich kwota 2.240 zł. 
II. plan wydatków zwiększa się o kwotę 17.767 zł., w tym: 

1) po stronie wydatków bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę persaldo 
17.767zł., w tym:  
a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zmniejsza 
się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 
ogółem 2.491 zł., z czego: 
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 570 zł., 
- §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.921 zł. 
b) w Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 85495 – Pozostała działalność zwiększa 
się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (środki na 
realizację Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020) 
o kwotę ogółem 20.258 zł., z czego: 



  

- §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 
2.240zł. (Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów romskich), 
- §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 17.178 zł. (Organizacja 
wycieczek integracyjnych dla dzieci romskich – „Razem poznajemy nasz kraj”- 
wycieczka do Warszawy, Wrocławia i Srebrnej Góry), 
- §4430 – różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 840 zł. (Ubezpieczenia 
uczniów romskich). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


