
UCHWAŁA NR 564/2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

 
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok 

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 814) uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. W uchwale nr 363/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 4 stycznia 2016 r. 
w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok: 
1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „Plan finansowy dochodów budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Krapkowickiego. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

 
Podpisy Członków Zarządu: 

 
 Maciej Sonik    …………………… 

 Sabina Gorzkulla  …………………… 

 Wojciech Kowalski  …………………… 

 Ryszard Reszczyński  …………………… 

 Dariusz Willim   …………………… 

 

 

 

 

 

 

 



  
 Załącznik nr 1 
 do uchwały nr 564/2016 
 Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
 z dnia 19 sierpnia 2016 r. 
 

 

 

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW 
BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa 
Zmniejszenie 

dochodów                                           
w złotych 

Zwiększenie 
dochodów                                                 
w złotych 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 412.200 412.200 

852   Pomoc społeczna 412.200 412.200 

 

85220  
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

412.200 0 

 

 

Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – 
wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej 

412.200 0 

2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

22.900 0 

6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

385.865 0 

6259 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

3.435 0 

85295  Pozostała działalność 0 412.200 

 

 

Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – 
wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej 

0 412.200 

2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

0 22.900 



6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

0 385.865 

6259 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

0 3.435 

OGÓŁEM  412.200 412.200 



 Załącznik nr 2 
 do uchwały nr 564/2016 
 Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
 z dnia 19 sierpnia 2016 r. 
 
 
 

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW 
BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK 

 

DZIAŁ  ROZDZIAŁ  PARAGRAF TREŚĆ 
Zmniejszenie 

wydatków  
w zł 

Zwiększenie 
wydatków  

w zł 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 477.540 477.540 

ZADANIA WŁASNE 477.540 477.540 
750   Administracja publiczna 0 25.000 

 
75020  Starostwa powiatowe 0 25.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 0 25.000 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 300 300 

 

75421  Zarządzanie kryzysowe 300 300 

 
4300 Zakup usług pozostałych 300 0 

4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

0 300 

758   Różne rozliczenia 25.000 0 

 
75818  Rezerwy ogólne i celowe 25.000 0 

 4810 Rezerwy 25.000 0 
852   Pomoc społeczna 452.100 452.100 

 

85220  
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej 

452.100  0 

 

 

Projekt pn. ”Bliżej rodziny i dziecka” – 
wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej  

452.100 0 

4269 Zakup energii 3.771 0 

4409 
Opłaty za administrowanie i czynsze za 
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

7.200 0 

4527 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

21.529 0 

6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

385.865 0 

6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

33.735 0 

85295  Pozostała działalność  452.100  

 

 

Projekt pn. ”Bliżej rodziny i dziecka” – 
wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej  

0 452.100 

4269 Zakup energii 0 3.771 
4307 Zakup usług pozostałych 0 21.529 

4409 
Opłaty za administrowanie i czynsze za 
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

0 7.200 



6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0 385.865 

6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0 33.735 

926   Kultura fizyczna 140 140 

 
92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 140 140 

 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 140 
4300 Zakup usług pozostałych 140 0 

OGÓŁEM  477.540 477.540 
 
 
 


