
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 bieżące budżetu o kwotę 3.000 zł, w związku z włączeniem do budżetu 
wykonanych dochodów z tytułu odsetek od należności powiatu w rozdziałach:  
a) 60014 w kwocie 10 zł,  
b) 75095 w kwocie 12 zł, 
c) 75814 w kwocie 16 zł 
oraz dochodów z tytułu środków niewykorzystanych w 2016 r. na rachunku wydzielonym 
jednostek oświatowych w rozdziałach: 
a) 80120 w kwocie 363 zł, 
b) 80130 w kwocie 588 zł, 
c) 80195 w kwocie 2.011 zł; 

 
2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na koszty eksploatacji (w tym 

remontów) dwóch mieszkań dla osób usamodzielniających się w ramach projektu „Bliżej rodziny  
i dziecka” -  wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej”. 

 
3) Inne zmiany: 

W rozdziale 80130 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablicy interaktywnej,  
w zestawie z projektorem multimedialnym, do pracowni zawodowej” w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Zdzieszowicach na kwotę 6.000 zł. Środki na ten cel przesuwa się z wydatków na 
środki dydaktyczne szkoły. 

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco: 

1) dochody: 44.541.994 zł, w tym: 
− dochody bieżące: 40.084.219 zł, 
− dochody majątkowe: 4.457.775 zł; 

2) wydatki: 48.825.579 zł, w tym: 
− wydatki bieżące: 38.436.137 zł, 
− wydatki majątkowe: 10.389.442 zł; 

3) przychody: 5.465.847 zł: 
− z wolnych środków: 4.465.847 zł, 
− z obligacji komunalnych: 1.000.000 zł; 

4) rozchody: 1.182.262 zł. 

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 

Lp. Nazwa rezerwy 
Kwota do 

wykorzystania 

1. Rezerwa ogólna 45.284  zł 
2. Rezerwa na cele oświatowe 300.000 zł 
3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 81.000 zł 
4. Rezerwa na wkład własny do projektów 140.834 zł 
5. Rezerwa na cele pomocy społecznej 100.000 zł 
6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne 65.763 zł 

 



Zarząd Powiatu Krapkowickiego dokonał zmniejszenia rezerwy ogólnej w dniu: 
1) 22 czerwca 2017 r. o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania mającego 

na celu zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek 
szkolnych, w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; 

2) 6 lipca 2017 r. o łączną kwotę 82.516 zł, w tym: 
a) 26.596 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni i odwodnienia budynku 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia przy ul. Osiedle XXX-lecia w Krapkowicach, 
b) 12.420 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu odwodnienia placu przy Zespole Szkół 

Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, 
c) 43.500 zł z przeznaczeniem na remont korytarza prowadzącego do sali gimnastycznej wraz  

z pomieszczeniami sanitarnymi oraz remont sal dydaktycznych nr 10 i 27 w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sandra Konczalla – Podinspektor w Wydziale Finansowym 
Zatwierdziła:  Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu  
Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu 


