
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR                    /2016 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

  
z dnia                                      2016 r. 

  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok 

 
 
Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany: 
 
1) Zwiększa dochody budżetowe o kwotę 644.270 zł, w tym: 

a) dochody bieżące o łączną kwotę 254.970 zł. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących 
następuje w rozdziałach: 
• 75020 o kwotę 28.980 zł z tytułu refundacji szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 
• 85204 o kwotę 225.990 zł z tytułu dotacji na nowy projekt pn. „W rodzinie lepiej”, który 

będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

b) dochody majątkowe o kwotę 389.300 zł w rozdziale 85220 z tytułu dotacji na nowy projekt 
pn. „Bliżej rodziny i dziecka”, który będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krapkowicach i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 – 2020; 

2) Zwiększa wydatki budżetowe o kwotę 644.270 zł, w tym: 
a) wydatki bieżące o kwotę 124.670 zł. Zwiększenie wydatków bieżących następuje 

w rozdziałach: 
• 75020 o kwotę 28.980 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach, 
• 85204 o kwotę 225.990 zł, z przeznaczeniem na realizację w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krapkowicach projektu pn. „W rodzinie lepiej”, który polegać będzie na 
wsparciu rodzin zastępczych przede wszystkim poprzez pomoc psychologiczną, 
reedukacyjną, rehabilitacyjną i prawną, a także szkolenia oraz warsztaty wyjazdowe. Środki 
na wkład własny do tego zadania w wysokości 40.672 zł przesuwa się ze świadczeń na rzecz 
osób fizycznych w tym samym rozdziale. Łączna kwota wydatków do poniesienia w 2016 
roku na projekt wynosi 266.662 zł, 

• 85220 o kwotę 7.680 zł, z przeznaczeniem na wydatki nowego projektu pn. „Bliżej rodziny 
i dziecka”. Kwota wydatków bieżących dotyczy utrzymania dwóch mieszkań zakupionych 
w ramach projektu i stanowi wkład własny, który zabezpiecza się z rezerwy na cele pomocy 
społecznej. 

Tworzy się plan wydatków bieżących w rozdziale 85117 w kwocie 24.244 zł w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. Środki pochodzą z rezerwy na cele pomocy 
społecznej i przeznacza się je na utrzymanie dziecka pochodzącego i urodzonego w powiecie 
krapkowickim, a umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Wierzbicach. 

Zmniejsza się: 
• wydatki na zimowe utrzymanie dróg w rozdziale 60014 o kwotę 100.000 zł i przeznacza się 

je na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra – 
Rzepcze w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łowkowice – odcinek od 
skrzyżowania z ul. Wiatrakową do końca zabudowań w stronę Pisarzowic”, 

• rezerwę na cele pomocy społecznej w rozdziale 75818 o łączną kwotę 62.224 zł, z tego: 
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- 37.980 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Bliżej rodziny i dziecka” 
(30.300 zł na wydatki inwestycyjne związane z zakupem dwóch mieszkań w ramach 
projektu oraz 7.680 zł na wydatki bieżące dotyczące utrzymania tych mieszkań), 
- 24.244 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach środków finansowych na utrzymanie dziecka pochodzącego i urodzonego 
w powiecie krapkowickim, a umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym 
w Wierzbicach, 

b) wydatki majątkowe o kwotę 519.600 zł w rozdziałach: 
• 60014 o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra – Rzepcze w zakresie budowy 
chodnika w miejscowości Łowkowice – odcinek od skrzyżowania z ul. Wiatrakową do 
końca zabudowań w stronę Pisarzowic”, 

• 85220 o kwotę 419.600 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch mieszkań chronionych dla 
6 osób usamodzielnianych w ramach nowego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka”. Zakup 
finansowany jest w kwocie 389.300 zł z dotacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, a wkład własny w wysokości 30.300 zł zabezpiecza się z rezerwy na cele 
pomocy społecznej; 

3) Inne zmiany w ramach wydatków budżetowych: 
a) przesuwa się w ramach wydatków statutowych Starostwa środki w kwocie 3.500 zł z rozdziału 

75020 do rozdziału 75414, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia podstawowego 
z zakresu obrony  cywilnej w celu przygotowania pracowników administracji publicznej do 
właściwej realizacji zadań w tym zakresie, 

b) przesuwa się w ramach wydatków statutowych środki w kwocie 1.718 zł z planu finansowego 
Starostwa z rozdziału 80146 do planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Krapkowicach do rozdziału 85446, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 
W zestawieniu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku 

w rozdziale 75412 dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6610 na § 6300. 
Dotacje dotyczą zakupu sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. 

 
Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco: 

1) dochody: 39.423.366 zł, w tym: 
− dochody bieżące: 37.130.443 zł, 
− dochody majątkowe 2.292.923 zł; 

2) wydatki: 40.681.242 zł, w tym: 
− wydatki bieżące: 35.271.396 zł, 
− wydatki majątkowe: 5.409.846 zł; 

3) przychody: 2.402.090 zł: 
− z wolnych środków 2.402.090 zł; 

4) rozchody: 1.144.214 zł. 
 
Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 

Lp. Nazwa rezerwy 
Kwota do 

wykorzystania 

1. Rezerwa ogólna 270.000 zł 
2. Rezerwa na cele oświatowe 150.000 zł 
3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 70.010 zł 
4. Rezerwa na wkład własny do projektów 59.990 zł 
5. Rezerwa na cele pomocy społecznej 87.776 zł 
6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne 180.000 zł 

 


