
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 bieżące budżetu o kwotę 68.139 zł, w związku z wprowadzeniem w rozdziale 

80195 w kwocie 68.139 zł dotacji na nowy projekt pn. „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku 
pracy”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 - 2020; 
 

2) Zwiększa wydatki bieżące budżetu o kwotę 60.000 zł , w związku ze zwiększeniem wydatków 
statutowych w rozdziale 80195 o kwotę 60.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową 
budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach. 

3) Zmniejsza przychody budżetu o kwotę 8.139 zł, w związku ze zmniejszeniem wolnych środków 
z lat ubiegłych o kwotę 8.139 zł. Wysokość niewykorzystanych środków, które pozostają do 
dyspozycji, wynosi 2.042.396,57 zł; 

4) Inne zmiany:  
a) przesuwa się środki w kwocie 6.295 zł w ramach wynagrodzeń ze Starostwa, z rozdziału 80195 

do rozdziału 85406 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach,  
z przeznaczeniem na wypłatę Nagród Starosty Krapkowickiego (2.999 zł) i Nagród Dyrektora 
(3.296 zł) przyznanych pracownikom pedagogicznym z okazji Święta Edukacji Narodowej, 

b) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie tworzy się plan wydatków w rozdziale 85311  
w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Jednocześnie zmniejsza się 
świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 85204 o tę samą kwotę, 

c) zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale 75075 o kwotę 22.700 zł, z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów bieżącej działalności promocyjnej, patriotycznej, m.in. w związku  
z organizacją obchodów z okazji Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Zwiększenie jest możliwe z uwagi na oszczędności po realizacji zadań w obszarze kultury 
(92105 – 17.700 zł) i sportu (92605 – 5.000 zł). 

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco: 

1) dochody: 40.781.445 zł, w tym: 
− dochody bieżące: 38.076.846 zł, 
− dochody majątkowe: 2.704.599 zł; 

2) wydatki: 43.508.338 zł, w tym: 
− wydatki bieżące: 36.150.218 zł, 
− wydatki majątkowe: 7.358.120 zł; 

3) przychody: 3.871.107 zł: 
− z wolnych środków: 1.664.257 zł, 
− z pożyczki: 2.206.850 zł ; 

4) rozchody: 1.144.214 zł. 



Dokument sporządziła: Sandra Konczalla – Podinspektor w Wydziale Finansowym 
Zatwierdziła:  Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu  
Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu 

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 

Lp. Nazwa rezerwy 
Kwota do 

wykorzystania 

1. Rezerwa ogólna 169.000 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 82.100 zł 
6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne 123.879 zł 

 
 
 


