
Uzasadnienie do Uchwały Nr 58/246/2016 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 05 maja 2016 roku 

 
w sprawie zmian w budżecie  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok 

 
     W związku z pismami otrzymanymi z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 

pismem otrzymanym od Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy 

Zagranicznej zmienia się budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok w 

sposób jak poniżej:  

I. plan dochodów zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 28.614 zł., w tym: 

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

28.614zł., (zwiększa się o kwotę 703.614 zł. a zmniejsza się o 675.000 zł.), w tym: 

a) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411-

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan 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 4.208 zł., 

b) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 

zmienia się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w ten sposób, że zmniejsza się 

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 675.000 zł., a zwiększa się w §2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, 

związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 

stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 675.000 zł. 

c) w Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 85495 – Pozostała działalność zwiększa 

się plan 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 24.406 zł., 

II. plan wydatków zwiększa się o kwotę ogółem 28.614 zł , w tym: 

1) po stronie wydatków bieżących zwiększa się plan finansowy o kwotę 24.406 zł.,       

w tym: 

a) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411-

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan finansowy 

wydatków o kwotę 4.208 zł., w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4050 – uposażenie 

żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy) zwiększa się o kwotę 3.628 zł., 

=plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4180 – równoważniki 

pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności) 

zwiększa się o kwotę 580 zł.  

b) w Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 85495 – Pozostała działalność zwiększa 

się plan finansowy wydatków ( środki na realizację Programu integracji społeczności 

romskiej w Polsce na lata 2014-2020) o kwotę 24.406 zł., w tym: 



=plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 

ogółem 21.406 zł, z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 9.816 zł.(dotyczy 

realizacji  zadań „Ruch to zdrowie” i „Kulinarne spotkanie przy wspólnym stole”) 

- §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.690 zł. (dotyczy realizacji  

zadania: Organizacja wycieczek integracyjnych dla uczniów romskich „Razem 

poznajemy nasz kraj”) 

- §4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 900 zł. ( dotyczy ubezpieczenia 

uczniów romskich) 

=plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3260 – Inne formy 

pomocy dla uczniów – zakup  wyprawki szkolnej dla uczniów romskich) zwiększa się 

o kwotę 3.000 zł. 

 

 

 

 

 


