
Uzasadnienie do Uchwały Nr 56/238/2016 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 12 kwietnia 2016 roku 
 

 

w sprawie zmian budżetu  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok 
 

 

    W związku z podjętą przez Radę Miasta Kędzierzyna – Koźla Uchwałą Nr XXVII/219/16 

w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w 

zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie – Koźlu 

oraz otrzymanym pismem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia 

dotacji celowej na 2016 rok zmienia się budżet Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 

2016 rok w sposób jak poniżej: 

I. plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 697.000 zł, w tym: 

   1) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w §2710 – 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 22.000 zł  

   2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 

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 675.000 zł 

II. plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 697.000 zł, w tym: 

1) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące (§2580 – 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych – dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie – Koźlu na 

wydatki związane z bieżącą działalnością) o kwotę 22.000 zł 

2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 

zwiększa się plan finansowy wydatków (środki na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 

lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dziecka tj. na wypłatę dodatku w 

wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 

oraz w rodzinnych domach dziecka oraz środki na dofinansowanie kosztów obsługi 

zadania) o kwotę ogółem 675.000 zł, w tym: 

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

ogółem 6.583 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5.500 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 948 zł, 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 135 zł 

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

wyposażenia) zwiększa się o kwotę 167 zł 

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

społeczne) zwiększa się o kwotę 668.250 zł 

 

 

 


