
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR              /2018 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

  
z dnia                             2018 r. 

  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok 

Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany: 

1) Zwiększa dochody bieżące o kwotę 44.257 zł, wprowadzając w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Krapkowicach w rozdziale 85333 plan dochodów z tytułu wpłat od pracodawców za wydawanie 
zezwoleń na pracę sezonową i rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi; 

2) Zwiększa wydatki o łączną kwotę 644.257 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące o kwotę 44.257 zł, wprowadzając w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Krapkowicach w rozdziale 85333 plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane w kwocie 43.071 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 1.186 zł. Środki te przeznacza 
się na utworzenie nowego etatu związanego z obsługą cudzoziemców (wydawanie zezwoleń na 
pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi), 

b) wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł, wprowadzając w Starostwie Powiatowym 
w Krapkowicach w rozdziale 60014 plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne pn.: 
− „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Żużela” w kwocie 

400.000 zł, 
− „Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej ul. Reymonta w miejscowości Brożec” 

w kwocie 150.000 zł, 
− „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w miejscowości Brożec” w kwocie 

50.000 zł. Środki te przeznaczone są na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Gminy Walce; 

3) Zwiększa przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 600.000 zł; 

4) Pozostałe zmiany: 
W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków 
statutowych o kwotę 2.923 zł, wprowadzając w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Krapkowicach w rozdziale 85446 plan wydatków statutowych w tej samej kwocie. Środki te 
przeznacza się na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych.  

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco: 

1) dochody: 45.100.414 zł, w tym: 
− dochody bieżące: 40.927.801 zł, 
− dochody majątkowe: 4.172.613 zł; 

2) wydatki: 53.435.745 zł, w tym: 
− wydatki bieżące: 40.988.245 zł, 
− wydatki majątkowe: 12.447.500 zł; 

3) przychody: 9.395.495 zł: 
− z wolnych środków: 2.395.495 zł, 
− z obligacji komunalnych: 7.000.000 zł; 

4) rozchody: 1.060.164 zł. 

 

 



Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 

Lp. Nazwa rezerwy 
Kwota do 

wykorzystania 

1. Rezerwa ogólna 147.400 zł 
2. Rezerwa na cele oświatowe 100.000 zł 
3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 87.700 zł 
4. Rezerwa na cele pomocy społecznej 100.000 zł 
5. Rezerwa na odprawy kadencyjne 89.514 zł 
6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne 120.0 zł 

 
 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego dokonał zmniejszenia rezerwy ogólnej w dniu 9 marca 2018 r. 
o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć związanych z promocją zdrowia 
wśród mieszkańców Powiatu Krapkowickiego oraz przedsięwzięć związanych z promocją dobrych 
praktyk w usługach medycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


