
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR              /2019 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia                        2019 r. 

  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok 

 
Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany: 

1) Zwiększa dochody budżetu o kwotę 1.970.157 zł, w wyniku: 

a) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 9.089 zł, w wyniku: 
− wprowadzenia planu dochodów w rozdziale: 

• 75020 w kwocie 6.680 zł z różnych dochodów,  m.in. z tytułu dofinansowania 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego, 

• 80195 w kwocie 39.233 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na projekt 
pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji”, 

• 85395 w łącznej kwocie 13.455 zł z tytułu dotacji na projekt pn. „Spółdzielnia 
socjalna Twoją szansą 3”, w tym dotacja z Unii Europejskiej w kwocie 11.437 zł – 
85% oraz z budżetu państwa w kwocie 2.018 zł – 15%, 

• 90008 w kwocie 3.734 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na projekt 
pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin 
Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, 

− zwiększenia planu dochodów w rozdziale: 
• 75622 o kwotę 300.000 zł z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od 

osób prawnych, 
• 85508 o kwotę 2.519 zł z tytułu zwrotu kosztów pośrednich wypracowanych 

podczas realizacji projektu pn. „W rodzinie lepiej”, 
− zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 356.532 zł z tytułu części 

oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z zawiadomieniem o ostatecznej kwocie 
wynikającej z ustawy budżetowej na 2019 rok, 

b) wprowadzenia dochodów majątkowych w kwocie 1.961.068 zł w rozdziale: 
− 60014 z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach „Funduszu Dróg 

Samorządowych” stanowiących 50% dofinansowania zadań inwestycyjnych pn. : 
• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-

rowerowej na odcinku Komorniki – Kórnica” – kwota 1.313.832 zł, 
• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski - Kosorowice od km 

0+000 do granicy powiatu” – kwota 645.656 zł, 
− 80195 z tytułu dotacji z budżetu państwa na projekt pn. „Nowoczesne nauczanie 

naturalny wzrost kompetencji” w kwocie 1.580 zł; 

2) Zwiększa wydatki budżetu o kwotę 3.940.429, w tym wydatki: 

a) bieżące zmniejsza o kwotę 71.049 zł, w wyniku: 
− zmniejszenia w rozdziale 85395 wydatków na projekt pn. „Usługi zdrowotne dla osób 

starszych w Powiecie Krapkowickim” o kwotę 100.000 zł. Środki te zostaną 
wykorzystane w roku następnym, 

− likwidacji w rozdziale 80195 planu wydatków remontowych w kwocie 92.500 zł, 
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne projektu pn. „Wsparcie kształcenia 
zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” 

− zwiększenia w rozdziale: 
• 75020 wydatków statutowych o kwotę 7.800 zł, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie dokształcania pracowników Starostwa, 
• 80195 planu wydatków o kwotę: 



� 68.840 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowoczesne nauczanie 
naturalny wzrost kompetencji”. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki 
w 2018 roku, 

� 11.866 zł, z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. „Nasza opowieść – 
prawdziwa historia” – „Our story – true story”. Kwota ta stanowi 
niewykorzystane środki w 2018 roku, 

• 85218 wydatków statutowych o kwotę 2.500 zł stanowiących koszty pośrednie 
projektu pn. „W rodzinie lepiej”, 

• 85508 planu wydatków o kwotę 12.597 zł, z przeznaczeniem na wydatki projektu 
pn. „W rodzinie lepiej”. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki w 2018 roku, 

• 90008 planu wydatków o kwotę 4.393 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu 
pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin 
Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Kwota ta stanowi 
niewykorzystane środki w 2018 roku, 

− wprowadzenia w rozdziale 85395 wydatków na nowy projekt pn. „Spółdzielnia 
socjalna Twoją szansą 3” w kwocie 13.455 zł, który będzie realizowany 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MKS Suples w Krapkowicach, 

b) majątkowe zwiększa się o kwotę 4.011.478 zł, w wyniku: 
− wprowadzenia w rozdziale 60014 nowych zadań inwestycyjnych pn.: 

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-
rowerowej na odcinku Komorniki – Kórnica” na kwotę 2.627.665 zł, 

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski - Kosorowice od km 
0+000 do granicy powiatu” na kwotę 1.291.313 zł, 

− zwiększenia w rozdziale 80130 planu wydatków na projekt pn. „Wsparcie 
kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” o kwotę 92.500 zł; 

3) Zwiększa przychody budżetu o kwotę 1.970.272 zł, w wyniku: 

a) wprowadzenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł, 
b) zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.029.728 zł; 

4) Inne zmiany: 

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zmniejsza się w rozdziale 80146 wydatki 
statutowe o kwotę 13.088 zł, zwiększając je w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w rozdziale 85446 o tę samą kwotę. Środki te przeznacza się na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. 

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się 
następująco: 

1) dochody: 47.097.439 zł, w tym: 
− dochody bieżące: 45.058.206 zł, 
− dochody majątkowe: 2.039.233 zł; 

2) wydatki: 53.035.951 zł, w tym: 
− wydatki bieżące: 43.913.737 zł, 
− wydatki majątkowe: 9.122.214 zł; 

3) przychody: 6.538.676 zł: 
− z wolnych środków: 3.538.676 zł, 
− z obligacji komunalnych: 3.000.000 zł; 

4) rozchody: 600.164 zł. 

 

 

 

 



Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 

Lp. Nazwa rezerwy Kwota do wykorzystania 

1. Rezerwa ogólna 196.500 zł 
2. Rezerwa na cele oświatowe 200.000 zł 
3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 88.980 zł 
4. Rezerwa na cele pomocy społecznej 100.000 zł 
5. Rezerwa na wydatki inwestycyjne 100.000 zł 

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


