
Uzasadnienie do Uchwały Nr 42/177/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 08 grudnia 2015 roku 
 

zmieniającej uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego na rok 2016 

 
     Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dokonuje zmian w planie dochodów oraz 

wydatków budżetu na 2016 rok w sposób jak poniżej: 

I. plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 321.064 zł, w tym: 

1) plan dotacji zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 321.064 zł (zwiększa się o kwotę 

568.264 zł a zmniejsza się o kwotę 247.200 zł), w tym: 

 w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dotacji w §2110 – 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 247.200 zł 

 w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna zwiększa się plan dotacji w §2110 – 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 247.200 zł 

Zmian powyższych dokonuje się w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 

dnia 12 listopada 2015r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

 w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan dotacji w §2701 – Środków 

na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Staże zagraniczne dla uczniów i 

absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadru kształcenia zawodowego”) 

realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 321.064 zł 

 

II. plan wydatków zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 511.239 zł (zwiększa się o 

kwotę 2.058.439 zł a zmniejsza się o kwotę 1.547.200 zł), w tym: 

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 288.761 zł 

(zwiększa się o kwotę 1.258.439 zł a zmniejsza się o kwotę 1.547.200 zł), w tym: 

 w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną zwiększa się plan finansowy 

wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (środki na realizację zadania 

„Prace urządzeniowe obejmujące opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu 

lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, należących 

do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego w gminach: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska 

Wieś i Kędzierzyn – Koźle”) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 

20.175zł 

 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy 

wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zmniejsza się środki na 

remonty pozostałe o kwotę 700.000 zł oraz zmniejsza się środki na remonty cząstkowe 

dróg powiatowych o kwotę 100.000 zł) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o 

kwotę 800.000 zł 



 w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan 

finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (środki na realizację 

zadania „Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza 

danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 

(BDOT 500), mapy zasadniczej – dla terenów zabudowanych, zainwestowanych i 

przeznaczonych pod zabudowę dla terenu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” 

obejmującego Gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś) 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 170.000 zł (plan na zadanie po 

zwiększeniu wynosi 760.000 zł) 

 w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan finansowy wydatków 

związanych z realizacją statutowych zadań (przeniesienie środków w związku ze 

zmiana klasyfikacji) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 247.200 zł 

 w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna zwiększa się plan finansowy 

wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (środki na realizację zadań 

wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 247.200 zł 

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

wydatków bieżących (w tym: rezerwa celowa na oświatę i wychowanie) realizowany 

przez Starostwo Powiatowe o kwotę 200.000 zł 

 w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się plan finansowy 

wydatków realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę ogółem 70.000 zł., z 

czego: 

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

55.000 zł 

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

15.000 zł 

 w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków 

związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Zespół Szkół 

Specjalnych o kwotę 5.000 zł 

 w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan finansowy dotacji na 

zadania bieżące w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem  41.975 zł, 

z czego: 

- zmniejsza się dotację dla FAM Spółka Zabrze dla Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych „Siódemka” o kwotę 30.000 zł (plan po zmianie wynosi 84.372 zł), 

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

Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 10.000 zł (plan po zmianie wynosi 

161.558 zł), 

- zmniejsza się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Opolu dla Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży o kwotę 1.975 zł (plan po 

zmianie wynosi 165.927 zł)  

 w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o 

kwotę ogółem 821.064 zł, w tym: 

* w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 

571.064 zł, z czego: 

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

100.000 zł, 

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

150.000 zł, 



= plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego (środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Staże zagraniczne dla uczniów i 

absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadru kształcenia zawodowego”) 

zwiększa się o kwotę 321.064 zł    

* w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków o 

kwotę ogółem 250.000 zł, z czego: 

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

10.000 zł, 

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

240.000 zł  

 w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan finansowy 

wydatków o kwotę ogółem 44.658 zł, w tym: 

* w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące 

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

prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub 

przez osobę fizyczną (zmniejsza się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Opolu dla Publicznej Zasadniczej Specjalnej Szkoły 

Zawodowej dla Młodzieży) o kwotę 19.658 zł (plan po zmianie wynosi 117.950 zł) 

* w Zespole Szkół Specjalnych zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z 

realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł 

 w rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione zmniejsza się 

plan finansowy dotacji na zadanie bieżące w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizowany przez Starostwo Powiatowe 

o kwotę ogółem  138.367 zł, z czego: 

- zmniejsza się dotację dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” dla Policealnej Szkoły 

Centrum Nauki i Biznesu o kwotę 108.367 zł (plan po zmianie wynosi 665.813 zł), 

- zmniejsza się dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego dla Policealnej Szkoły 

Humanistyczno – Ekonomicznej dla Dorosłych o kwotę 30.000 zł (plan po zmianie 

wynosi 90.230 zł)  

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem 800.000 zł, w tym: 

 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy 

wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) 

realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 700.000 zł, w tym: 

= na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1449 O ul. Nowe Osiedle 

w Bierawie: Etap I” kwota 100.000 zł 

= na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka – Grudynia 

Mała” (zakończenie zadania) kwota 54.500 zł 

= na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O w miejscowości Trawniki” 

kwota 100.000 zł 

= na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1456 O ul. Raciborska w 

miejscowości Grzędzin” (kontynuacja zadania) kwota 52.000 zł 

= na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice – Biadaczów” 

(kontynuacja zadania) kwota 77.500 zł 

= na inwestycje drogowe na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle na łączna kwotę 

316.000 zł w poniższym zakresie: 

- „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2059 O ul. Partyzantów w 

Kędzierzynie – Koźlu”  



- „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2060 O ul. Piastowska w 

Kędzierzynie – Koźlu”   

- „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2048 O ul. Kochanowskiego w 

Kędzierzynie – Koźlu” 

- „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2054 O ul. Łukasiewicza w 

Kędzierzynie – Koźlu” 

- „Przebudowa chodników i parkingu przy drodze powiatowej nr 2049 O ul. 

Kosmonautów w Kędzierzynie – Koźlu” 

- „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1434 O ul. Fredry w Kędzierzynie – 

Koźlu” 

- „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w Kędzierzynie – 

Koźlu” 

 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan finansowy dotacji na 

zadania majątkowe w §6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Gminy Reńska Wieś na 

dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w obrębie akwenu 

Dębowa”) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 100.000 zł 

 

Ponadto dokonuje się zmian w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w planie dotacji 

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 8.420 zł (plan po zmianie 

wynosi 23.320 zł), 

- zwiększa się dotacje dla Powiatu Pruszkowskiego o kwotę 8.420 zł (plan po zmianie 

wynosi 8.420 zł) 

 

III.  plan przychodów z tytułu wolnych środków (§950 – Wolne środki, o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) zwiększa się o kwotę 190.175  zł. 

       

       W związku z powyższymi zmianami, jakie dokonuje się w planie dochodów oraz 

wydatków budżetu zwiększa się deficyt o kwotę 190.175 zł, którego źródłem finansowania są 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 190.175 zł. 

 
 


