
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) Zmniejsza dochody bieżące budżetu o kwotę 112.973 zł w rozdziale 85508 z tytułu dotacji na 
projekt pn. „W rodzinie lepiej”, który jest realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zmniejszenia 
dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu płatności, a środki te zostaną przekazane 
kolejnym roku; 

2) Zmniejsza wydatki bieżące budżetu o kwotę 190.403 zł w rozdziale 85508 na projekt 
pn. „W rodzinie lepiej”, który jest realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach w latach 2016-2019. Zmniejszenia dokonano w związku z aktualizacją 
harmonogramu płatności. Środki te zostaną wykorzystane w roku następnym; 

2) Zmniejsza przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 77.430 zł. 
Wysokość niewykorzystanych środków, które pozostają do dyspozycji, wynosi 340.521,25 zł; 

3) Inne zmiany: 
W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 80195 zmniejsza się: 

a) wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100 zł, zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą 
kwotę. Środki te przeznacza się na dotację dla Gminy Krapkowice na organizację nauki religii 
Kościoła Bożego w Chrystusie w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Centrum 
Chrześcijańskim „Tylko Jezus” Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach dla ucznia 
gimnazjum dwujęzycznego prowadzonego przez Powiat, 

b) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane o łączną kwotę 8.579 zł, zwiększając je 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach w rozdziale 85406 o tę samą kwotę. 
Środki te przeznacza się na wypłatę Nagród Dyrektora (kwota 4.030 zł) oraz Nagród Starosty 
Krapkowickiego (kwota 4.549 zł) przyznawanych pracownikom pedagogicznym z okazji 
Święta Edukacji Narodowej. 

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco: 

1) dochody: 46.197.671 zł, w tym: 
− dochody bieżące: 41.977.700 zł, 
− dochody majątkowe: 4.219.971 zł; 

2) wydatki: 54.028.312 zł, w tym: 
− wydatki bieżące: 41.966.776 zł, 
− wydatki majątkowe: 12.061.536 zł; 

3) przychody: 8.890.805 zł: 
− z wolnych środków: 1.890.805 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 86.460 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 2.465 zł 

  
Zarząd Powiatu Krapkowickiego dokonał zmniejszenia rezerwy: 

1) ogólnej dnia: 
a) 5 września 2018 r. o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu do zadania 

związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości realizowanego 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, 

b) 26 września 2018 r. o łączną kwotę 6.440 zł, w tym o kwotę: 
−   3.840 zł, z przeznaczeniem na dodatki specjalne do wynagrodzeń dwóch pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach zaangażowanych w realizację 
projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, 

−   2.600 zł, z przeznaczeniem na pobyt delegacji z Powiatu Altenkirchen, która gościła 
w powiecie w dniach 29-30.09.2018 r., 

2) na wydatki inwestycyjne dnia: 
a) 26 września 2018 r. o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1810 O w zakresie budowy chodnika w m. Pietna”, 
b) 15 października 2018 r. o łączną kwotę 42.535 zł, w tym o kwotę: 

−   29.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Spełnienie wymogów przeciwpożarowych 
budynku Starostwa Powiatowego”, 

−   13.535 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa szpitala o część ambulatoryjną”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument sporządziła: Jowita Kamerska - Podinspektor w Wydziale Finansowym 
Zatwierdziła:  Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu  
Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu 


