
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR            /2017 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

  
z dnia                              2017 r. 

  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok 

 
Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany: 

1) Zmniejsza dochody budżetu o kwotę 25.925 zł, z tytułu dotacji majątkowej na projekt 
pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Środki w tej 
wysokości otrzymano pod koniec 2016 roku; 

2) Zwiększa wydatki budżetu o kwotę 62.592 zł, w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących 
o kwotę 9.274 zł oraz utworzeniem planu wydatków majątkowych w kwocie 53.318 zł, 
z przeznaczeniem na wydatki projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Przyczyną 
zmiany jest niewykorzystanie środków w 2016 roku i przeniesienie ich na rok 2017. 

3) Inne zmiany: 

W rozdziale 75515 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.878 zł z dotacji na zadania 
bieżące na wydatki statutowe, z przeznaczeniem na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej. 

4) Zwiększa przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 88.517 zł. 

W zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2017 roku 
w rozdziale 92105 dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dla dotacji dla Gminy 
Gogolin w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na 50-lecie nadania praw miejskich Gogolinowi  
z paragrafu 2820 na paragraf 2710. 

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco: 
1) dochody: 42.180.288 zł, w tym: 

− dochody bieżące: 39.350.820 zł, 
− dochody majątkowe: 2.829.468 zł; 

2) wydatki: 45.028.819 zł, w tym: 
− wydatki bieżące: 38.016.459 zł, 
− wydatki majątkowe: 7.012.360 zł; 

3) przychody: 4.153.173 zł: 
− z wolnych środków: 4.153.173 zł; 

4) rozchody: 1.304.642 zł. 

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 

Lp. Nazwa rezerwy 
Kwota do 

wykorzystania 

1. Rezerwa ogólna 400.000 zł 
2. Rezerwa na cele oświatowe 300.000 zł 
3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 81.000 zł 
4. Rezerwa na wkład własny do projektów 145.000 zł 
5. Rezerwa na cele pomocy społecznej 100.000 zł 
6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne 200.000 zł 
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