
 

UCHWAŁA NR 601/2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

   
z dnia 3 października 2016 r.  

  
w sprawie zmiany 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) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1. W budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok uchwalonym uchwałą nr XII/93/2015 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2016 rok: 
1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 99.803 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały; 
2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 99.803 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały; 
3) wprowadza się zmiany w „Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”. 
Zmienione „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymują brzmienie jak załącznik  
nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 
 

§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 601/2016 
 Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
 z dnia 3 października 2016 r.  

 
 
 

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK 
 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa 
Zmniejszenie  

dochodów 
w złotych 

Zwiększenie 
dochodów  
w złotych 

DOCHODY BIEŻĄCE 110.000 10.197 

754   Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 110.000 0 

 

75411  
Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 

110.000 0 

 2110 

Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 

110.000 0 

801   Oświata i wychowanie 0 10.197 

 

80102  Szkoły podstawowe specjalne 0 5.934 

 2110 

Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 

0 5.934 

80111  Gimnazja specjalne 0 4.263 

 2110 

Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 

0 4.263 

Razem dochody 110.000 10.197 
Ogółem zmniejszenie dochodów 99.803  

  



 

 Załącznik Nr 2 
 do uchwały Nr 601 /2016 
 Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
 z dnia 3 października 2016 r.  
 
  

WYDATKI BUD ŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK 
 

Dział Rozdział Nazwa 
Zmniejszenie 

wydatków                                            
w złotych 

Zwiększenie 
wydatków                                                  
w złotych 

WYDATKI BIE ŻĄCE 125.574 25.771 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 110.000 0 

 

75411 
Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 110.000 0 

 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.521 0 
wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
jednostek budżetowych 

70.479 0 

801  Oświata i wychowanie 15.574 25.771 

 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 5.934 

 
wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
jednostek budżetowych 0 5.934 

80111 Gimnazja specjalne 0 7.216 

 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 2.953 
wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
jednostek budżetowych 

0 4.263 

80120 Licea ogólnokształcące 0 4.545 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 4.545 

80130 Szkoły zawodowe 0 8.076 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 8.076 

80195 Pozostała działalność 15.574 0 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.574  

Razem wydatki 125.574 25.771 

Ogółem zmniejszenie wydatków 99.803  

 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR         /2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia                       2016 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok 

 
Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok następujące zmiany: 

1) Zmniejsza dochody budżetu o kwotę 99.803 zł, w związku ze: 
a) zmniejszeniem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75411 

o kwotę 110.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego o sygnaturze 
FBC.I.3111.2.113.2016.ML z dnia 23 września 2016 r., 

b) włączeniem do budżetu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie  
z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego o sygnaturze FBC.I.3111.1.8.2016.UP z dnia  
28 września 2016 r. w rozdziale: 
- 80102 w kwocie 5.934 zł, 
- 80111 w kwocie 4.263 zł; 

2) Zmniejsza wydatki budżetu o kwotę 99.803 zł, w związku ze: 
a) zmniejszeniem planu wydatków na zadania zlecone w rozdziale 75411 o łączną kwotę 

110.000 zł (w tym wynagrodzenia o kwotę 39.521 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 
70.479 zł) w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Krapkowicach, 

b) utworzeniem w ramach zadań zleconych w rozdziale: 
− 80102 planu wydatków statutowych w kwocie 5.934 zł (w tym: w ramach planu wydatków 

Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach – 5.875 zł oraz Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach – 59 zł),  

− 80111 planu wydatków statutowych w kwocie 4.263 zł (w tym: w ramach planu wydatków 
Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach – 4.220 zł oraz Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach – 43 zł), 

z przeznaczeniem na wyposażenie ww. szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej specjalnej oraz klasy I i II 
gimnazjum specjalnego.  

Ponadto przesuwa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane z rozdziału 80195 z planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w łącznej kwocie 15.574 zł do rozdziału: 
1) 80111 w kwocie 2.953 zł (Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Krapkowicach); 
2) 80120 w kwocie 4.545 zł (Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach); 
3) 80130 w kwocie 8.076 zł (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach – 

4.486 zł oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach – 3.590 zł), 
z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Krapkowickiego przyznawane pracownikom pedagogicznym 
tych jednostek z okazji Święta Edukacji Narodowej.  
 
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 

 



 

Dokument sporządziła: Jowita Kamerska – Podinspektor w Wydziale Finansowym 
Zatwierdziła:  Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego  
Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego 
 


