
 

UCHWAŁA NR 651/2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 23 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 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) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.810 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały; 
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.810 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  651/2016 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

 z dnia 23 listopada 2016 r.  
 

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK 
 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa 
Zmniejszenie  

dochodów 
w złotych 

Zwiększenie 
dochodów  
w złotych 

DOCHODY BIEŻĄCE 2.954 5.764 
010   Rolnictwo i łowiectwo 2.954 2.954 

 

01005  Prace geodezyjno-urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 

2.954 0 

 2110 

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

2.954 0 

01095  Pozostała działalność 0 2.954 

 2110 

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

0 2.954 

710   Działalność usługowa 0 1.410 

 

71015  Nadzór budowlany 0 1.410 

 2110 

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

0 1.410 

852   Pomoc społeczna 0 1.400 

 

85202  Domy pomocy społecznej 0 1.400 

 2130 
Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych powiatu 

0 1.400 

Razem dochody 2.954 5.764 
Ogółem zwiększenie dochodów  2.810 

 



 

 Załącznik nr 2 
do uchwały Nr 651/2016 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

 z dnia 23 listopada 2016 r.  
 

 
WYDATKI BUD ŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK 

 

 Dział Rozdział Nazwa 
Zmniejszenie  

wydatków 
w złotych 

Zwiększenie 
wydatków  
w złotych 

WYDATKI BIE ŻĄCE 2.954 5.764 
010  Rolnictwo i łowiectwo 2.954 2.954 

 

01005 
Prace geodezyjno-urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 2.954 0 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.954 0 
01095 Pozostała działalność 0 2.954 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 2.954 
710  Działalność usługowa 0 1.410 

 
71015 Nadzór budowlany 0 1.410 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 1.410 
852  Pomoc społeczna 0 1.400 

 
85202 Domy pomocy społecznej 0 1.400 

 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 0 1.400 

Razem wydatki 2.954 5.764 
Ogółem zwiększenie wydatków  2.810 



 

 


