
Uzasadnienie do Uchwały Nr 167/638/2014 
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 05 marca 2014 roku 
 
 

w sprawie zmian budżetu  
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok 

 
 
    W związku z pismem otrzymanym z Gminy Reńska Wieś informującym o zwiększeniu dla 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w 
zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie - Koźlu w 2014 roku 
oraz pismem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego informującym o ostatecznych kwotach na 
2014 rok w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży 
oraz na realizacją zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są 
finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa zmienia się budżet Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok w sposób jak poniżej: 
I. plan dochodów zwiększa się o kwotę 68.000 zł., w tym: 
   1) po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 68.000 zł., w tym: 
   a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się plan 

finansowy dochodów z tytułu dotacji w §2710 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących o kwotę 1.000 zł. 

   b) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 – Komendy 
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu 
dotacji w §2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat o kwotę 67.000 zł. 

II. plan wydatków zwiększa się o kwotę 68.000 zł., w tym: 
1) po stronie wydatków bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 68.000 zł., w tym: 
a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące (§2580 – 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych – środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Kędzierzynie – Koźlu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym) o kwotę 1.000 zł. 
b) 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) o 
kwotę 67.000 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


