
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 40/169/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 24 listopada 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 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 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze zmienia się plan 

finansowy wydatków na dotację na zadania bieżące w § 2320 - Dotacje celowe 

przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla innych powiatów 

za dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego przebywające w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych na terenach tych powiatów), w tym: 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Prudnickiego o kwotę 2.589 zł (plan po zmianie 

wynosi 54.432 zł), 

- zwiększa się dotacje dla Powiatu Brzeskiego o kwotę 2.589 zł (plan po zmianie 

wynosi 35.972 zł) 

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

dotację na zadania bieżące w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego (dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenach 

tych powiatów) w ten sposób, że: 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Prudnickiego o kwotę 3.030 zł (plan po zmianie 

wynosi 28.710 zł), 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Krapkowickiego o kwotę 17.000 zł (plan po 

zmianie wynosi 170.000 zł), 

- zwiększa się dotacje dla Powiatu Pruszkowskiego o kwotę 5.030 zł (plan po zmianie 

wynosi 5.030 zł), 

- zwiększa się dotacje dla Powiatu Raciborskiego o kwotę 15.000 zł (plan po zmianie 

wynosi 85.000 zł) 

2) w Publicznej Poradnie Psychologiczno – Pedagogicznej w rozdziale 85406 – 

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmienia się 

plan finansowy wydatków w ten sposób, że: 

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

ogółem 1.711 zł, z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 861 zł, 

- §4270 – zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 550 zł, 

- §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 300 zł 

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

niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 1.711 zł 


