
Uzasadnienie do Uchwały Nr 38/156/2015 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 10 listopada 2015 roku 
 

w sprawie zmian budżetu  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok 
 

   W związku z pismami otrzymanymi z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 

zmian dotacji na 2015 rok zmienia się budżet Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 

rok w sposób jak poniżej: 

   1) po stronie dochodów bieżących zmniejsza się plan finansowy o kwotę persaldo 

364.961zł, w tym: 

   a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa zmniejsza 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 (zmniejszenia 

dokonuje się w związku z analizą potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań w 

ramach prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa) o kwotę 524 zł  

   b) Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza 

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 (zmniejszenia dokonuje się w związku z 

analizą potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań w ramach ochrony zdrowia) o 

kwotę 365.037 zł 

   c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra 

pomocy rodzinie zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w §2130 – Dotacje 

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o 

kwotę 600 zł 

1) po stronie wydatków bieżących zmniejsza się plan finansowy o kwotę persaldo 

364.961zł, w tym:  

a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacja 

statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych) o kwotę 524 zł  

b) Powiatowy Urzędzie Pracy w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się 

plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4130 – składki na 

ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę 365.037 zł 

c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra 

pomocy rodzinie zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na 

wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015) o 

kwotę 600 zł 

 

 


