
Uzasadnienie do Uchwały Nr 41/173/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 01 grudnia 2015 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok 
 

 

     W związku z pismami otrzymanym z podległych jednostek dokonuje się zmian w planie 

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

poniżej: 

1) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków na dotacje na zadania 

bieżące w ten sposób, że: 

* w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan finansowy wydatków w 

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

(zmniejsza się dotację dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” dla Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych) o kwotę 45.000 zł  

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

finansowy wydatków w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty o kwotę ogółem 45.000 zł, w tym: 

- dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu 

zwiększa się plan dotacji o kwotę 22.500 zł, 

- dla FAM Spółka Zabrze dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji „Siódemka” zwiększa się 

plan dotacji o kwotę 22.500 zł 

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

sposób, że: 

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

sposób, jak poniżej: 

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

pozostałych - środki na wydatki ponoszone w związku z zawieranymi porozumieniami na 

koszty pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach) 

zwiększa się o kwotę 50.000 zł 

= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – świadczenia społeczne) 

zmniejsza się o kwotę 50.000 zł 

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

wydatków w sposób, jak poniżej: 

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę persaldo 2.146 zł, w tym: 

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

2.866 zł, z czego: 

- §4270 – zakup usług remontowych (środki na wykonanie remontu podłogi) zwiększa się o 

kwotę 2.500 zł, 

- §4300 – zakup usług pozostałych (opłaty bankowe) zwiększa się o kwotę 366 zł 

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

niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 720 zł 

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.146 zł, w tym: 

= plan wydatków inwestycyjnych w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(zmniejsza się środki na modernizację systemu alarmowego do wysokości ich wykonania) 

zmniejsza się o kwotę 2.146 zł 

 

 

 


