
 

UCHWAŁA NR 672/2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 8 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. 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 9.589 zł, 
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.589 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. 
 
§ 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        /2016 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

 z dnia 8 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 80.000 89.589 
600  Transport i łączność 80.000 89.589 

 

60014 Drogi publiczne powiatowe 80.000 89.589 

 
wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 80.000 89.589 

- w tym wydatki remontowe 0 80.000 
WYDATKI MAJ ĄTKOWE 9.589 0 

600  Transport i ł ączność 9.589 0 

 
60014 Drogi publiczne powiatowe 9.589 0 

 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.589 0 
Razem wydatki 89.589 89.589 
Ogółem zwiększenie wydatków  0 

 



 

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 r. następujące zmiany: 

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 60014 zwiększa się wydatki statutowe 
o kwotę 9.589 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych. 
Zwiększenie możliwe jest dzięki zmniejszeniu wydatków majątkowych w rozdziale 60014 w związku 
z zakończeniem zadań pn.: 
1) „Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego                                               

w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - 
droga powiatowa nr 1811O Kórnica - Dobra na odcinku o długości ok. 1010 mb” - kwota 9.096 zł; 

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra - Rzepcze w zakresie budowy chodnika                                           
w miejscowości Łowkowice - odcinek od skrzyżowania z ul. Wiatrakową do końca zabudowań 
w stronę Pisarzowic” - kwota 276 zł; 

3) „Poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Krapkowickim - montaż ośmiu tablic do określenia 
prędkości pojazdów poruszających się po drogach powiatowych” - kwota 217 zł. 

Ponadto w rozdziale 60014 w ramach wydatków statutowych dokonuje się przesunięcia w kwocie 
80.000 zł z usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg na wydatki remontowe dróg 
powiatowych. 
 
Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 

Lp. Nazwa rezerwy 
Kwota do 

wykorzystania 
1. Rezerwa ogólna 112.080 zł 
2. Rezerwa na cele oświatowe 0 zł 
3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 70.010 zł 
4. Rezerwa na wkład własny do projektów 0 zł 
5. Rezerwa na cele pomocy społecznej 0 zł 
6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne 0 zł 

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


