
Uzasadnienie do Uchwały Nr 33/134/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 29 września 2015 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok 
 

     W związku z pismem otrzymanym z podległej jednostki oraz aneksem nr 1/2015 do 

umowy nr 1 WTZ/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie dofinansowania działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie - Koźlu dokonuje się zmian w planie 

wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok, w sposób 

jak poniżej: 

1) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że: 

* w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków 

bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna) o kwotę 1.038 zł 

* w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa 

się plan finansowy wydatków na dotacje na zadania 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 1.038 zł 

2) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, 

że: 

= wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem 

persaldo 124.000 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 15.533 zł, 

- §4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 

3.847 zł, 

- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 1.336 zł, 

- §4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zmniejsza się o kwotę 

10.350 zł, 

- §4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zmniejsza się o 

kwotę 124.000 zł 

= wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem 110.000 zł, 

z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, zakup paliwa oraz zakup 

umundurowania dla funkcjonariuszy) zwiększa się o kwotę 50.000 zł, 

- §4270 – zakup usług remontowych (remont bieżących budynku komendy) zwiększa się o 

kwotę 60.000 zł 

= wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3070 – wydatki osobowe niezaliczane 

do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - wypłata równoważnika za brak 

lokalu oraz równoważnika dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy) zwiększa się o kwotę 

14.000 zł 

 

 

 

 

 


