
Uzasadnienie do Uchwały Nr 141/571/2013 
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 18 września 2013 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie  
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok 

 
 

     W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostek dokonuje się zmian w planie 
wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok, w sposób 
jak poniżej: 
1) w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 
persaldo 9.660 zł. (zwiększa się o kwotę 323.767 zł. a zmniejsza się o kwotę 314.107 zł.) w 
tym: 
* w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan 
finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i 
wyposażenia - środki na dofinansowanie imprezy współorganizowanej z Zarządem Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kędzierzynie – Koźlu w związku z 
organizowaną imprezą pn.: „Zawody sportowo – pożarnicze o Puchar Starosty Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego”) o kwotę 4.000 zł. 
* w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków 
bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna) o kwotę 4.000 zł. 
* w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków 
z tytułu dotacji na zadania bieżące w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.000 zł. (zwiększa się dotację dla Zespołu 
Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, 
Autyzmem) 
* w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków z tytułu 
dotacji na zadania bieżące w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty o kwotę 10.000 zł. (zwiększa się dotację dla Zespołu 
Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, 
Autyzmem) 
* w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków z 
tytułu dotacji na zadania bieżące w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty o kwotę ogółem persaldo 40.000 zł. (zwiększa się o kwotę 
220.000zł. a zmniejsza się o kwotę 180.000 zł.), w tym: 
= dla Fundacji dla Dobra Publicznego (dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – 
niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej zmniejsza się dotację o kwotę 180.000 zł., 
dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – publiczne otwarte od 01.09.br. zwiększa się 
dotację o kwotę 180.000 zł.) 
= dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” (dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych) 
zwiększa się dotację o kwotę 40.000 zł. 
* w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków z 
tytułu dotacji na zadania bieżące w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty o kwotę 43.000 zł. (zmniejsza się dotację dla Wojewódzkiego 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego dla Zasadniczej Specjalnej Szkoły Zawodowej dla 
Młodzieży)  
* w rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione zmniejsza się plan 
finansowy wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące w §2540 – Dotacja podmiotowa z 
budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zmniejsza się dotację dla Centrum 
Nauki i Biznesu „ŻAK” dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu)  o kwotę 70.000 zł. 



* w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się plan finansowy 
wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla 
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na 
terenach tych powiatów) o kwotę persaldo 52.660 zł. (zwiększa się o kwotę 69.767 zł. a 
zmniejsza się o kwotę 17.107 zł.) z czego: 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Głubczyckiego o kwotę 10.508 zł. (plan po zmianie 
wynosi 0 zł.), 
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Gostyń o kwotę 6.599 zł. (plan po zmianie wynosi 
40.401zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Raciborskiego o kwotę 76 zł. (plan po zmianie wynosi 
31.568 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Prudnickiego o kwotę 389 zł. (plan po zmianie wynosi 
43.389 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Tarnobrzeskiego o kwotę 2.199 zł. (plan po zmianie 
wynosi 39.199 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Oleskiego o kwotę 5.700 zł. (plan po zmianie wynosi 
35.700 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Będzińskiego o kwotę 1.443 zł. (plan po zmianie wynosi 
51.234 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Ostrowiec Świętokrzyski o kwotę 22.690 zł. (plan po 
zmianie wynosi 22.690 zł.), 
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Nyskiego o kwotę 37.270 zł. (plan po zmianie wynosi 
37.270 zł.) 
2) w Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa 
się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup 
usług remontowych – środki na wydatki związane z wykonaniem remontu dachu na małej sali 
gimnastycznej) o kwotę 43.000 zł. 
3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – 
wychowawcze zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych 
zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się środki na wydatki związane z zapłatą 
za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczej bez porozumienia) o kwotę 
52.660zł. 
4) w Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zmienia się 
plan finansowy wydatków w ten sposób, że: 
= wydatki związane z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i 
wyposażenia) zmniejsza się o kwotę 9.920 zł. 
= wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń – środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży 
oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP) zwiększa się o kwotę 9.920 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 


