
Uzasadnienie do Uchwały Nr 57/241/2016 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 26 kwietnia 2016 roku 

 
w sprawie zmian w budżecie  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok 

 
     W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostek dokonuje się zmian w 

planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 

rok, w sposób jak poniżej: 

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

persaldo 23.048 zł, w tym: 

* w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków (§4300 – 

zakup usług pozostałych – zwiększenie środków na zadanie „Przygotowanie i udział w 

postępowaniu o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w 

zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez 

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski”) o kwotę 10.000 zł 

* w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków (§4810 

– rezerwy, w tym: rezerwa ogólna – 10.000 zł, rezerwa celowa na oświatę i 

wychowanie – 36.952 zł) o kwotę 46.952 zł 

* w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zwiększa 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) o kwotę ogółem persaldo 60.000 zł, z czego: 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Krakowskiego Grodzkiego o kwotę 46.000 zł (plan 

po zmianie wynosi 12.500 zł), 

- zwiększa się dotacje dla Powiatu Krakowskiego Ziemskiego o kwotę 106.000 zł 

(plan po zmianie wynosi 106.000 zł) 

2) w Powiatowym Zespole Oświaty w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi 

ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się plan finansowy wydatków 

związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia 

– zakup zestawu komputerowego) o kwotę 3.400 zł 

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

kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 

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

(§4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – środki na wynagrodzenie 

dla pracowników zatrudnionych w sezonie nawigacyjnym tj. od 1 maja 2016r do 30 

września 2016r do obsługi Przystani „Szkwał”) o kwotę 16.100 zł 

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

zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 60.000 zł, z czego: 

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

pozostałych – środki na zapłatę zobowiązań z tytułu zawieranych porozumień z 



Powiatem Krakowskim Ziemskim oraz na szkolenia dla rodzin zastępczych) zwiększa 

się o kwotę 50.000 zł 

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

społeczne) zmniejsza się o kwotę 110.000 zł 

5) w Bursie Szkolnej w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan 

finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zwiększenia etatów intendenta i pomocy 

kuchennej od miesiąca maja 2016r) o kwotę ogółem 17.452 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 14.619 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.475 zł, 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 358 zł 

 

 

 

 

 


