
Uzasadnienie do Uchwały Nr 61/261/2016 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 02 czerwca 2016r. 

 
w sprawie zmian w budżecie  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok 

 
     W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostek dokonuje się zmian w 

planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 

rok, w sposób jak poniżej: 

1) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza 

się plan wydatków bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna) o kwotę 760 zł 

2) w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 

ogółem persaldo 760 zł, w tym: 

* w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmienia się plan finansowy wydatków 

w ten sposób, że: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 – 

wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia za dodatkowe zajęcia oraz 

przeprowadzenie matur ustnych) zwiększa się o kwotę 130 zł 

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4280 – zakup usług 

zdrowotnych) zmniejsza się o kwotę 130 zł 

* w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków 

związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – środki 

na dofinansowanie wyjazdu szkolnej drużyny ratownictwa medycznego na XXIV 

Centralne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK do Gdańska) o kwotę 760 zł  

3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmienia się plan finansowy wydatków 

w ten sposób, że: 

* w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się plan 

finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 14.000 zł, w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 

ogółem persaldo 9.897 zł, z czego: 

- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 12.937 zł, 

- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 3.040zł 

= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 4.103 zł 

* w rozdziale 85520 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 

i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych 

z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup 

wyposażenia do mieszkania chronionego przy ul. Zielonej 17/10 w Kędzierzynie – 

Koźlu) o kwotę 14.000 zł 
 
 

 

 

 

 


