
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 155/611/2013 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
z dnia 18 grudnia 2013 roku 

 
 

w sprawie zmian budżetu  
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok 

 
 

   W związku z zakwalifikowaniem Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do 
dofinansowania udzielnego w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej na rok 2013 oraz pismem otrzymanym z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
zmienia się budżet Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok w sposób jak poniżej: 
I. plan dochodów zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 236.608 zł., w tym: 
   1) po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 168.791 zł., w tym: 
   a) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 

zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w §2120 – Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 168.791 zł. 

   2) po stronie dochodów majątkowych zmniejsza się plan finansowy o kwotę 405.399 zł., w 
tym: 

   a) w Powiatowym Zarządzie Dróg w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych zmniejsza się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji §6430 – Dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych powiatu o kwotę 405.399 zł. 

II. plan wydatków zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 236.608 zł., w tym: 
1) po stronie wydatków bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 168.791 zł., w 

tym:  
a) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 
zwiększa się plan finansowy o kwotę ogółem 168.791 zł., w tym: 
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 
ogółem 93.355 zł., z czego: 
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 9.209 zł., 
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.154 zł., 
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 82.992 zł. 
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług 
pozostałych) zwiększa się o kwotę 178 zł. 
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – świadczenia 
społeczne) zwiększa się o kwotę 75.258 zł. 

   2) po stronie wydatków majątkowych zmniejsza się plan finansowy o kwotę 405.399 zł., w 
tym: 

   a) w Powiatowym Zarządzie Dróg w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się środki na wydatki związane z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej tj. na zadania: 
„Przebudowa drogi nr 1403 O Roszowice – Biadaczów w ciągu ul. Palnetorza w Cisku na 
odcinku od km 8+390 do 9+028”, „Przebudowa drogi nr 1408 O Zdzieszowice – Mechnica 
na odcinku od km 1+763 do 2+963”) o kwotę 405.399 zł. 

 


