
Uzasadnienie do Uchwały Nr 140/568/2013 
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 11 września 2013 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie  
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok 

 

     W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostek dokonuje się zmian w planie 
wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok, w sposób 
jak poniżej: 
1) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się 
plan finansowy wydatków bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna) o kwotę 13.800 zł. 
2) w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmienia się 
plan finansowy wydatków w ten sposób, że: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 – wynagrodzenia 
bezosobowe – umowy zlecenia – środki na wynagrodzenia dla opiekunów praktyk 
zawodowych uczniów na statku szkolnym „Major Sucharski”) zwiększa się o kwotę 6.000 zł. 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług 
pozostałych – środki na wydatki związane z realizacją praktyk zawodowych uczniów oraz 
przeprowadzeniem kursów bezpieczeństwa dla klas żeglugowych) zwiększa się o kwotę 
75.568 zł.  
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3260 – inne formy pomocy dla 
uczniów) zmniejsza się o kwotę 81.568 zł. (przesunięcie środków następuje w związku z 
wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów o tym, że finansowanie praktyk zawodowych nie może 
być realizowane z paragrafu 3260 tylko w pozostałych paragrafach rzeczowych) 
3) w Zespole Szkół Nr 3 w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmienia się plan finansowy 
wydatków w ten sposób, że: 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i 
wyposażenia – środki na zakup odzieży ochronnej dla uczniów klas chemicznych) zwiększa 
się o kwotę 3.500 zł.  
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 3.500 zł. 
4) w Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się 
plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – 
wynagrodzenie osobowe – środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika) o kwotę 
13.800 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


