
Uzasadnienie do Uchwały Nr 34/142/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 08 października 2015 roku 
 

 

w sprawie zmian budżetu  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok 
 

 

    W związku z pismem otrzymanym z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 

zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok oraz podpisywaną umową z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zmienia się budżet Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok w sposób jak poniżej: 

I. plan dochodów zwiększa się o kwotę 39.989 zł, w tym: 

   1) po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 39.989 zł, w tym: 

   a) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy dochodów z 

tytułu dotacji w §2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych (środki na realizację projektu „Unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn – Koźle – VI nabór”) o kwotę persaldo 

15.231 zł, z czego: 

   * w Starostwie Powiatowym zmniejsza się o kwotę 6.941 zł (dotacja z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 

   * w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 22.172 zł 

(dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 

   2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w 

§2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 

kwotę 24.758 zł 

II. plan wydatków zwiększa się o kwotę 39.989 zł, w tym: 

1) po stronie wydatków bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 39.989 zł, w tym: 

a) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków 

związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – środki na 

realizację projektu „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Kędzierzyn – Koźle – VI nabór”) o kwotę persaldo 15.231 zł, z czego: 

  * w Starostwie Powiatowym zmniejsza się o kwotę 6.941 zł  

   * w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 22.172 zł 

b) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan finansowy wydatków (środki na 

finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) o kwotę ogółem 24.758 zł., w tym: 

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

bezosobowe - umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 12.000 zł. 

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług 

pozostałych) zwiększa się o kwotę 12.758 zł. 

 
 

 


