
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 130/529/2013 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 03 lipca 2013 roku 
 

 

w sprawie zmian budżetu  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok 
 

 

    W związku z pismem otrzymanym z podległej jednostki oraz pismem z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w sprawie zmian w budżetach samorządów na 2013 rok zmienia się budżet 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok w sposób jak poniżej: 

I. plan dochodów zwiększa się o kwotę 72.500 zł., w tym: 

   1) po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 72.500 zł., w tym: 

   a) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji w 

§2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Wojewódzkiego Funduszu 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazane tam przez Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn z przeznaczeniem dla KP PSP w 

Kędzierzynie – Koźlu na realizację ustawowych działań ratowniczych na chronionym 

obszarze) o kwotę 3.000 zł. 

   b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy dochodów z 

tytułu dotacji w §2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

bieżących zadań własnych powiatu o kwotę ogółem 69.500 zł., z czego: 

   * w Starostwie Powiatowy zwiększa się o kwotę 25.458 zł., 

   * w Domu Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 44.042 zł. 

II. plan wydatków zwiększa się o kwotę 72.500 zł., w tym: 

1) po stronie wydatków bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 72.500 zł., w tym: 

a) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan finansowy wydatków 

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

zakup paliwa) o kwotę 3.000 zł. 

b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków o 

kwotę ogółem 69.500 zł., w tym: 

* w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan dotacji na wydatki bieżące (§2830 – Dotacje 

celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla 

Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. 

Elżbiety w Kędzierzynie – Koźlu – środki na wydatki związane z bieżącą działalnością 

placówki) o kwotę 25.458 zł. 

* w Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z 

realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem 44.042 zł., z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000 zł., 

- §4220 – zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 10.000 zł., 

- §4260 – zakup energii zwiększa się o kwotę 14.042 zł., 

- §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.000 zł. 

 


