
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 bieżące budżetu o łączną kwotę 110.686 zł, w wyniku: 
a) wprowadzenia w rozdziale: 

− 60014 dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód będący 
własnością Powiatu w kwocie 7.049 zł, 

− 85412 dochodów z tytułu odpłatności za uczestnictwo w obozie piłkarskim 
organizowanym w Powiecie Altenkirchen w dniach 21-29.06.2019 r. w kwocie 
5.922 zł, 

b) zwiększenia w rozdziale 90019 dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 
o kwotę 97.715 zł; 

2) Zwiększa wydatki budżetu o kwotę 391.253 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące zwiększa o kwotę 227.372 zł, w wyniku: 
− wprowadzenia w rozdziale: 

• 60014 planu wydatków statutowych w kwocie 209.850 zł, z przeznaczeniem na 
wypłatę odszkodowania poprzednim właścicielom działki, która przeszła na 
własność Powiatu, 

• 75411 planu wydatków statutowych w kwocie 1.600 zł, celem wpłaty na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup Modułu 
systemu SWD-ST – AbakusSMS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Krapkowicach, 

• 85412 planu wydatków statutowych w kwocie 5.922 zł, z przeznaczeniem na 
zakup dresów i strojów piłkarskich dla 18 zawodników z klubów piłkarskich 
z terenu powiatu – uczestników obozu piłkarskiego realizowanego corocznie 
w ramach wymiany partnerskiej młodzieży z Powiatu Krapkowickiego oraz 
partnerskiego Powiatu Altenkirchen, który odbędzie się w Powiecie Altenkirchen 
w dniach 21-29.06.2019 r., 

− zwiększenia w rozdziale 75412 planu dotacji na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł, 
z przeznaczeniem na dotacje na zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu 
i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych, 

b) wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 163.881 zł, w wyniku: 
− utworzenia nowych zadań inwestycyjnych w rozdziale 60014: 

• „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamiennej w Gogolinie” na kwotę 
106.185 zł, 

• „Zakup samochodu osobowego do 3,5 tony na potrzeby realizacji zadań w ramach 
utrzymania dróg powiatowych” na kwotę 40.000 zł, 

• „Przebudowa chodnika ul. Kozielska w miejscowości Żywocice – na odcinku od 
budynku OSP do istniejącego chodnika w obrębie DW 416 odcinek około 500 
metrów” na kwotę 159.000 zł. 

− zmniejszenia w rozdziale 60014 wydatków na zadanie pn. <<Odtworzenia dróg 
powiatowych wraz z chodnikami w miejscowości Brożec przy okazji zadania pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” na odcinku 500 m>> o kwotę 
131.304 zł, 

− likwidacji w rozdziale 75412 zadania inwestycyjnego pn. „Dotacje na zakup sprzętu 
dla ochotniczych straży pożarnych” w kwocie 10.000 zł, przesuwając te środki na 
datacje na zadania bieżące, 



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

4) Inne zmiany: 
a) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 92105 zmniejsza się dotacje na 

zadania bieżące o kwotę 20.000 zł, zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę, 
z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w obszarze kultury, 

b) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach zmniejsza się w rozdziale 
85510 wydatki statutowe o kwotę 733 zł, zwiększając je w rozdziale 85117 o tę samą 
kwotę, z przeznaczeniem na pobyt dziecka pozbawionego opieki rodziców 
i umieszczonego przez Sąd w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, 

c) w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach zmniejsza się 
w rozdziale 80111 wynagrodzenia osobowe o kwotę 12.366 zł, zwiększając wynagrodzenia 
osobowe i składki od nich naliczane w rozdziale 85401 o kwotę 11.036 zł oraz w rozdziale 
85404 o kwotę 1.330 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia 
środków na płace w odpowiednim dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, 

d) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 60014 zmienia się paragraf 
dochodów majątkowych w łącznej kwocie 1.959.488 zł z § 6430 na § 6350 planowanych  
do realizacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1811 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 
Komorniki – Kórnica” (1.313.832 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O 
Kamień Śląski – Kosorowice od km 0+000 do granicy powiatu” (645.656 zł). 

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się 
następująco: 

1) dochody: 47.694.470 zł, w tym: 
− dochody bieżące: 45.644.237 zł, 
− dochody majątkowe: 2.050.233 zł; 

2) wydatki: 54.484.549 zł, w tym: 
− wydatki bieżące: 44.616.454 zł, 
− wydatki majątkowe: 9.868.095 zł; 

3) przychody: 7.390.243 zł: 
− z wolnych środków: 4.390.243 zł, 
− z obligacji komunalnych: 3.000.000 zł; 

4) rozchody: 600.164 zł. 
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