
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 28/108/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 18 sierpnia 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 i majątkowych budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego na 2015 rok w sposób, jak poniżej: 

I. plan wydatków bieżących zmienia się w ten sposób, że: 

1) w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 

zmienia się plan finansowy wydatków w sposób, jak poniżej: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 – 

wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 20.120 zł. 

= plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań (§4270 – zakup usług 

remontowych – zwiększa się środki na wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych 

oraz malowanie zewnętrznej elewacji budynku szkoły – zamalowanie graffiti) o kwotę 

20.120 zł. 

2) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80130 – Szkoły 

zawodowe zmienia się plan finansowy wydatków w sposób, jak poniżej: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – 

wynagrodzenia osobowe pracowników) zmniejsza się o kwotę 18.654 zł. 

= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela) 

zwiększa się o kwotę 18.654 zł. 

II. plan wydatków majątkowych zmienia się w ten sposób, że: 

1) w Powiatowym Zarządzie Dróg w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

zmienia się plan wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych) w sposób, jak poniżej: 

- zmniejsza się środki na wykonanie zadania „Wykonanie nowej nawierzchni drogi 

powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka – Grudynia Mała” o kwotę 3.678 zł. (plan po 

zmianie wynosi 151.322 zł.) 

- zmniejsza się środki na wykonanie zadania „Wykonanie nowej nawierzchni drogi 

powiatowej nr 1431 O – w miejscowości Długomiłowice” o kwotę 12.261 zł. (plan po 

zmianie wynosi 47.739 zł.) 

- zmniejsza się środki na wykonanie zadania „Wykonanie nowej nawierzchni drogi 

powiatowej nr 1456 O w miejscowości Grzędzin” o kwotę 3.757 zł. (plan po zmianie 

wynosi 46.243 zł.) 

- zmniejsza się środki na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 

O ul. Krzywoustego w Kędzierzynie – Koźlu” o kwotę 20.283 zł. (plan po zmianie 

wynosi 1.269.717 zł.) 

- zwiększa się środki na wykonanie zadania „Wykonanie nowej nawierzchni w ciągu 

drogi powiatowej nr 1450 O ul. Mickiewicza w miejscowości Bierawa” o kwotę 

39.979 zł. (plan po zmianie wynosi 89.979 zł. 


