
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 38/157/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 10 listopada 2015 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok 
 

 

     W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostki dokonuje się zmian w planie 

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

jak poniżej: 

1) w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 

persaldo 10.411 zł, w tym: 

* w rozdziale 75019 – Rady powiatów zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 

ogółem persaldo 10.411 zł, w tym: 

= plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i 

wyposażenia – środki na zakup 20 sztuk tabletów wraz z etui dla Radnych Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz notebooka wraz z oprogramowaniem MS Office H&B, 

torbą i myszą komputerową dla Przewodniczącej Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego) zwiększa się o kwotę 20.411 zł 

= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030 – różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych) zmniejsza się o kwotę 10.000 zł 

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

bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna) o kwotę 10.411 zł 

* w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmienia się plan dotacji na zadanie 

bieżące (zmienia się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały 

Książe” dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) w ten sposób, że: 

- §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

zmniejsza się o kwotę 1.940 zł, 

- §2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę 1.940 zł 

* w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne zmienia się plan dotacji na zadanie bieżące 

(zmienia się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książe” dla 

Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) w ten sposób, że: 

- §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

zmniejsza się o kwotę 2.595 zł, 

- §2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę 2.595 zł 

* w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan dotacji na zadania bieżące o 

kwotę ogółem 141.900 zł, w tym: 

= §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

zmniejsza się o kwotę 41.900 zł,, z czego: 

- zmniejsza się dotacje dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” (zmniejsza się dotacje dla 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych) o kwotę 21.900 zł 

- zmniejsza się dotacje dla Tomasza Kubali (zmniejsza się dotacje dla Prywatnego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych) o kwotę 20.000 zł 



= §2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 

osobę fizyczną zmniejsza się dotacje dla Fundacji dla Dobra Publicznego (zmniejsza się 

dotacje dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych) o kwotę 100.000 zł   

* w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan dotacji na zadania 

bieżące (zmniejsza się plan dotacji dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Opolu – dla Publicznej Zasadniczej Specjalnej Szkoły Zawodowej dla Młodzieży – korekta 

paragrafu wydatkowego klasyfikacji budżetowej) o kwotę ogółem persaldo 40.000 zł, z 

czego: 

- §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

zwiększa się o kwotę 20.000 zł, 

- §2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 

osobę fizyczną zmniejsza się o kwotę 60.000 zł  

* w rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione zmniejsza się plan 

dotacji na zadania bieżące (§2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty) o kwotę ogółem 58.800 zł, z czego: 

- zmniejsza się dotacje dla Fundacji dla Dobra Publicznego (zmniejsza się dotacje dla 

Policealnej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej dla Dorosłych) o kwotę 40.000 zł 

- zmniejsza się dotacje dla Casus Sp. z o. o. Grudziądz (zmniejsza się dotacje dla Prywatnej 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Twoja Szkoła”) o kwotę 18.800 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 48.107 zł (zwiększa się o kwotę 1.963 zł a zmniejsza się o kwotę 50.070 zł), z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 500 zł, 

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

500 zł, 

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

1.500 zł, 

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

kwotę 44.000 zł, 

- §4070 – dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla 

funkcjonariuszy zmniejsza się o kwotę 4.000 zł, 

- §4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i 

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby zwiększa się o kwotę 1.415 zł, 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 48 zł, 

- §4170 – wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 70 zł 

= wydatki związane z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia 

– zakup paliwa, opału oraz umundurowania dla funkcjonariuszy) zwiększa się o kwotę 

33.091zł 

= wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę ogółem 15.016 zł, z 

czego: 

- §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej na akcje 

ratownicze) zwiększa się o kwotę 2.016 zł  

- §3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 

funkcjonariuszom (wypłata równoważnika za brak lokalu oraz równoważnika dopłata do 

wypoczynku dla funkcjonariuszy) zwiększa się o kwotę 13.000 zł 

 



3) w Zespole Szkół Specjalnych zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 

40.000 zł, w tym: 

* w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków 

o kwotę ogółem persaldo 40.000 zł, w tym: 

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

44.290 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 20.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 17.000 zł., 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 3.000 zł 

- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – środki na zapłatę za renowację 

tarcz zegara na wieży budynku Zespołu Szkół Specjalnych) zwiększa się o kwotę 4.290 zł 

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

niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 4.290 zł 

* w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmienia się plan finansowy wydatków 

w ten sposób, że: 

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

pozostałych – usługa transportowa) zwiększa się o kwotę 395 zł 

= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3260 – inne formy pomocy dla 

uczniów) zmniejsza się o kwotę 395 zł  

4) w II Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmienia się 

plan finansowy wydatków w ten sposób, że: 

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

remontowych – środki na remont pękniętej odpływowej rury kanalizacyjnej prowadzącej do 

studzienki przy małej sali gimnastycznej) zwiększa się o kwotę 3.600 zł 

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

niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 3.600 zł 

5) w Zespole Szkół Nr 1 w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy 

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 116.000 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 74.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 42.000 zł., 

6) w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmienia się 

plan finansowy wydatków w ten sposób, że: 

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

osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 6.800 zł 

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

niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 6.800 zł 

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

zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę ogółem 84.700 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 60.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 23.000 zł, 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.700 zł 

8) w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w rozdziale 80140 – Centra 

kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmienia się 

plan finansowy wydatków w ten sposób, że: 

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

58.000 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 48.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 9.000 zł, 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.000 zł 



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

30.000 zł, z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, 

- §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 1.000zł, 

- §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2.860 zł, 

- §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 2.500 zł, 

- §4430 – różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 3.000 zł, 

- §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza 

się o kwotę 640 zł 

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

niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 28.000 zł 

9) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmienia się plan finansowy wydatków w ten 

sposób, że: 

* w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zmniejsza się plan finansowy wydatków na 

świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – świadczenia społeczne) o kwotę 1.000 zł 

* w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się plan finansowy 

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

pracowników) zmniejsza się o kwotę 600 zł 

* w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 

ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z 

realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem 1.600 zł, z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 700 zł, 

- §4260 – zakup energii zwiększa się o kwotę 150 zł, 

- §4270 – zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 250 zł, 

- §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 100 zł, 

- §4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o 

kwotę 350 zł, 

- §4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 

50 zł 

10) w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w rozdziale 85406 – Poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmienia się plan finansowy 

wydatków w ten sposób, że; 

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

persaldo 1.581 zł., z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 600 zł, 

- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 502 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.300 zł, 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.300 zł, 

- §4170 – wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 1.117 zł 

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

remontowych) zmniejsza się o kwotę 1.581 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


