
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 144/584/2013 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
z dnia 16 października 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 85204 – Rodziny zastępcze zmienia 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), w tym: 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego o kwotę 16.746 zł. (plan po 
zmianie wynosi 105.109 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Rybnickiego Grodzkiego o kwotę 750 zł. (plan po zmianie 
wynosi 17.909 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Kłodzkiego o kwotę 5.290 zł. (plan po zmianie wynosi 
27.290 zł.), 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Strzelce Opolskie o kwotę 1.819 zł. (plan po zmianie 
wynosi 14.681 zł.), 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Rybnickiego Ziemskiego o kwotę 15.000 zł. (plan po 
zmianie wynosi 7.920 zł.), 
- zmniejsza się dotację dla Powiatu Opolskiego Grodzkiego o kwotę 2.640 zł. (plan po 
zmianie wynosi 13.200 zł.), 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Siemianowice Śląskie o kwotę 1.000 zł. (plan po zmianie 
wynosi 12.000 zł.), 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Gliwickiego Ziemskiego o kwotę 200 zł. (plan po zmianie 
wynosi 12.530 zł.), 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Gliwickiego Grodzkiego o kwotę 1.000 zł., (plan po 
zmianie wynosi 28.460 zł.), 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Kartuzy o kwotę 450 zł. (plan po zmianie wynosi 
6.650zł.), 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Jelenia Góra o kwotę 600 zł. (plan po zmianie wynosi 
14.400 zł.), 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Dąbrowa Górnicza o kwotę 77 zł. (plan po zmianie 
wynosi 8.168 zł.) 
2) w Zespole Szkół Specjalnych zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że: 
* w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków 
o kwotę persaldo 1.886 zł., w tym: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia 
osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 2.928 zł. 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4440 – odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych) zmniejsza się o kwotę 1.042 zł. 



* w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków 
związanych z realizacją statutowych zadań (§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych) o kwotę 1.641 zł. 
* w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan finansowy wydatków 
związanych z realizacją statutowych zadań (§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych) o kwotę 245 zł. 
3) w I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się 
plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4440 – odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 784 zł. 
4) w Zespole Szkół Nr 1 zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że: 
* w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 
persaldo 175 zł., w tym: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia 
osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 9.315 zł. 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem 
persaldo 9.140 zł., z czego: 
- §4430 – różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 2.000 zł., 
- §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 
11.140zł. 
* w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan finansowy wydatków 
związanych z realizacją statutowych zadań (§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych) o kwotę 175 zł. 
5) 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 (§4110 – składki na 
ubezpieczenia społeczne) zwiększa się o kwotę 8.528 zł.  
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4440 – odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych) zmniejsza się o kwotę 8.528 zł. 
6) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80130 – Szkoły 
zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo 784 zł., w tym: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem 
5.000 zł., z czego: 
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.000 zł., 
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 2.000 zł. 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4440 – odpisy na  zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych) zmniejsza się o kwotę 4.216 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


