
 

UCHWAŁA NR 667/2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 1 grudnia 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.), art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) w związku z § 10 pkt 2 lit.  
a i c uchwały nr XII/93/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok, 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) wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu, w tym: 

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.899 zł, 
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.899 zł 
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) wprowadza się zmiany w „Wydatkach majątkowych (wraz z rezerwą na wydatki inwestycyjne) 
w 2016 roku”. Zmienione „Wydatki majątkowe (wraz z rezerwą na wydatki inwestycyjne) 
w 2016 roku” otrzymują brzmienie jak załącznik 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 667/2016 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

 z dnia 1 grudnia 2016 r. 
 

WYDATKI BUD ŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK 
 

 Dział Rozdział Nazwa 
Zmniejszenie  

wydatków 
w złotych 

Zwiększenie 
wydatków  
w złotych 

WYDATKI BIE ŻĄCE 112.301 116.200 
600  Transport i łączność 2.000 5.899 

 

60014 Drogi publiczne powiatowe 0 5.899 

 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 0 5.899 

60016 Drogi publiczne gminne 2.000 0 

 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 2.000 0 

750  Administracja publiczna 89.469 89.469 

 

75020 Starostwa powiatowe 72.169 89.469 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 0 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 

70.169 0 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 89.469 
75019 Rady powiatów 17.300 0 

 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 0 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 

2.300 0 

801  Oświata i wychowanie 20.067 20.067 

 

80120 Licea ogólnokształcące 0 2.000 

 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 0 2.000 

80130 Szkoły zawodowe 14.862 17.698 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 300 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 14.862 8.538 

- w tym wydatki remontowe 0 6.050 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 8.860 

80140 
Centra kształcenia ustawicznego 
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego 

5.162 0 

 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 5.162 0 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 369 

 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 

0 369 

80195 Pozostała działalność 43 0 

 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 

43 0 

853  
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 765 765 

 

85321 
Zespoły do spraw orzekania  
o niepełnosprawności 765 765 

 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 

756 0 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 765 

WYDATKI MAJ ĄTKOWE 3.899 0 
600  Transport i ł ączność 3.899 0 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 3.899 0 



 

 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.899 0 

Razem wydatki 116.200 116.200 
Ogółem zwiększenie wydatków  0 

 



 

 


