
Uzasadnienie do Uchwały Nr 35/144/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 20 października 2015 roku 
 

w sprawie zmian budżetu  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok 
 

   W związku z pismami otrzymanymi z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 

zmian dotacji na 2015 rok oraz uchwałą podjętą przez Gminę Pawłowiczki w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej zmienia się budżet Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 

2015 rok w sposób jak poniżej: 

I. plan dochodów zmniejsza się o kwotę persaldo 319.034 zł, w tym: 

   1) po stronie dochodów bieżących zmniejsza się plan finansowy o kwotę 325.184 zł, w tym: 

   a) w Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 

zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w §2130 – Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 

1.000 zł 

   b) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza 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 (zmniejszenia dokonuje się w związku z analizą potrzeb finansowych w zakresie 

realizacji zadań w ramach ochrony zdrowia) o kwotę persaldo 348.384 zł, z czego: 

   * w Domu Dziecka zwiększa się o kwotę 1.616 zł 

   * w Powiatowym Urzędzie Pracy zmniejsza się o kwotę 350.000 zł 

   c) 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 22.200 zł 

   2) po stronie dochodów majątkowych zwiększa się plan finansowy o kwotę 6.150 zł, w tym: 

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

zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w §6300 – Dotacje celowe 

otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych (dotacja z Gminy Pawłowiczki) o kwotę 6.150 zł    

II. plan wydatków zmniejsza się o kwotę persaldo 319.034 zł, w tym: 

1) po stronie wydatków bieżących zmniejsza się plan finansowy o kwotę 325.184 zł, w tym:  

a) w Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 

zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4240 – 

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – dofinansowanie zakupu książek 

niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem 

„Książki naszych marzeń”) o kwotę 1.000 zł 

b) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się plan finansowy wydatków 

związanych z realizacją statutowych zadań (§4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne) o 

kwotę persaldo 348.384 zł, z czego: 

* w Domu Dziecka zwiększa się o kwotę 1.616 zł 

* w Powiatowym Urzędzie Pracy zmniejsza się o kwotę 350.000 zł 



  

c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85321 – Zespołu do spraw 

orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 

22.200 zł, w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 

ogółem 11.200 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.000 zł, 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 200 zł, 

- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 7.000 zł 

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem 

11.000 zł, z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.000 zł, 

- §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 6.500 zł, 

- §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększa się o kwotę 500 zł, 

- §4410 – podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 3.000 zł 

  2) po stronie wydatków majątkowych zwiększa się plan finansowy o kwotę 6.150 zł, w tym: 

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

zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych – środki na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę 

drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków na odcinku Gościęcin – Trawniki”) 

o kwotę 6.150 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


