
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR           /2017 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

  
z dnia                              2017 r. 

  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok 

 
Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany: 

1) Zwiększa dochody budżetu o kwotę 120.670 zł. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących 
następuje w rozdziałach: 

a) 75801 o kwotę 119.070 zł z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego, zgodnie z zawiadomieniem o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej 
wynikającej z ustawy budżetowej na 2017 rok,  

b) 85218 o kwotę 1.600 zł, z tytułu dofinansowania w 80% przeszkolenia pracowników 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, przyznanego przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Krapkowicach w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 
 

2) Zwiększa wydatki budżetu o kwotę 22.519 zł. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących 
o łączną kwotę 7.519 zł następuje w rozdziałach: 

a) 80195 o kwotę 5.919 zł, z przeznaczeniem na wydatki projektu pn. „Nasza opowieść – 
prawdziwa historia” – „Our story – true story” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych 
im. Juliana Tuwima w Krapkowicach. Środki te stanowią niewykorzystaną część wydatków 
zaplanowanych do wykorzystania w roku 2016, 

b) 85218 o kwotę 1.600 zł, z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w zakresie „Przemocy seksualnej wobec dzieci – 
rozpoznanie, reagowanie”. 

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł następuje w rozdziale 75020 
i wiąże się z koniecznością zakupu nowych klimatyzatorów do serwerowni Starostwa. W związku 
z tym zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego z „Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń 
zajmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy” na „Zakup klimatyzatorów do budynku 
administracyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1”; 

 
3) Inne zmiany: 

a) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w ramach wynagrodzeń i składek 
od nich naliczanych przesuwa się środki w kwocie 2.794 zł z rozdziału 85218 do rozdziału 
85508, z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej,  

b) w ramach wydatków statutowych przesuwa się środki w łącznej kwocie 4.955 zł z rozdziału 
80146 z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach do rozdziału 85446 
do planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach. Środki 
w kwocie 2.455 zł przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a środki w kwocie 
2.500 zł przeznacza się na doskonalenie kadry kierowniczej związane m.in. ze zmianami prawa 
oświatowego, w tym wdrażaniem nowego stroju szkolnego; 
 

4) Zmniejsza przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 98.151 zł. 

 

 

 

 



Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco: 

1) dochody: 42.409.636 zł, w tym: 
− dochody bieżące: 39.580.168 zł, 
− dochody majątkowe: 2.829.468 zł; 

2) wydatki: 45.157.166 zł, w tym: 
− wydatki bieżące: 38.129.806 zł, 
− wydatki majątkowe: 7.027.360 zł; 

3) przychody: 4.052.172 zł: 
− z wolnych środków: 3.052.172 zł, 
− z obligacji komunalnych: 1.000.000 zł; 

4) rozchody: 1.304.642 zł. 

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 

Lp. Nazwa rezerwy 
Kwota do 

wykorzystania 

1. Rezerwa ogólna 350.800 zł 
2. Rezerwa na cele oświatowe 300.000 zł 
3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 81.000 zł 
4. Rezerwa na wkład własny do projektów 145.000 zł 
5. Rezerwa na cele pomocy społecznej 100.000 zł 
6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne 200.000 zł 

 
 
 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 9 marca 2017 r. dokonał zmniejszenia rezerwy ogólnej 
o kwotę 49.200 zł, z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 7 
w Krapkowicach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument sporządziła: Jowita Kamerska – Pomoc administracyjna w Wydziale Finansowym 
Zatwierdziła:  Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu  
Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu 
 


