
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 131/534/2013 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 10 lipca 2013 roku 
 

 

w sprawie zmian budżetu  

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok 
 
 

    W związku z pismem otrzymanym z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 

zmniejszenia dotacji celowej na 2013 rok (rozliczenie zadań związanych z kwalifikacją 

wojskową) zmienia się budżet Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok w sposób 

jak poniżej: 

I. plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3.913 zł., w tym: 

   1) po stronie dochodów bieżących zmniejsza się plan finansowy o kwotę 3.913 zł., w tym: 

   a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się 

plan finansowy dochodów o kwotę ogółem 3.913 zł., z czego: 

   - 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 zmniejsza się o kwotę 1.073 zł. 

   - z tytułu dotacji w §2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej zmniejsza się o kwotę 2.840 zł. 

II. plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3.913 zł., w tym: 

1) po stronie wydatków bieżących zmniejsza się plan finansowy o kwotę 3.913 zł., w tym: 

a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się 

plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 3.913 zł., w tym: 

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

ogółem 534 zł., z czego: 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 477 zł., 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 57 zł., 

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę ogółem 

1.279zł., z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 44 zł., 

- §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.235 zł. 

= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030 – różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych) zmniejsza się o kwotę 2.100 zł. 
 


