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Uzasadnienie do  uchwały nr XVII/131/2012 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 22 marca 2012 r. 

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok. 

 

Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany: 

 

I. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 698.693 zł, co jest spowodowane: 

1) wprowadzeniem do budżetu w rozdziale 75095  dochodów w kwocie 364.599 zł. Ta kwota 

stanowi dofinansowanie  (85% wydatków) do  projektu  „Szansa na rozwój bez barier – 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” ; 

2) wprowadzeniem do budżetu w rozdziale 85195 dochodów w kwocie 4.424 zł. Ta kwota 

stanowi nadpłacone przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach 

składki na ubezpieczenia społeczne , które podlegają zwrotowi na rzecz byłych pracowników 

tego zakładu.  

3) wprowadzeniem do budżetu dofinansowania pozyskanego w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo, Dostępność -  Rozwój” na zadanie pn. 

„Przebudowa  drogi powiatowej 1808 O DW 409- Zdzieszowice, odcinek Zdzieszowice – 

granica powiatu” w kwocie 329.670 zł. 

 

II. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.146.143 zł, co jest spowodowane:  

1) zwiększeniem w rozdziale 85195 wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2.242 zł. Ta kwota jest 

przeznaczona na zwrot byłym pracownikom Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Krapkowicach nadpłaconych przez nich składek  na ubezpieczenia społeczne;  

2) zwiększeniem w rozdziale 60014 wydatków majątkowych o kwotę 1.098.901 zł,  

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409- 

Zdzieszowice, odcinek Zdzieszowice – granica powiatu”; 

3) zwiększeniem w rozdziale 92605 dotacji na zadania bieżące o kwotę 45.000 zł. 

Zwiększenie środków przeznacza się na finansowanie zadania własnego Powiatu z zakresu 

tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, realizowanego w ramach projektów 

składanych przez kluby sportowe. 

 

Inne zmiany: 

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zmniejsza się w rozdziale 80146 wydatki statutowe  

o kwotę 2.508 zł, zwiększając w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach rozdziale 

85446 wydatki statutowe o kwotę 2.508 zł, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli ww. jednostki. 

 

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 447.450 zł, co jest spowodowane włączeniem do 

budżetu wolnych środków z lat ubiegłych. Wysokość niewykorzystanych wolnych środków z lat 

ubiegłych, które pozostają do dyspozycji, wynosi  3.385.786,74 zł. 

 

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco: 

a) dochody: 34.929.996 zł, w tym: 

- dochody bieżące: 32.505.326 zł, 

- dochody majątkowe: 2.424.670 zł; 

b) wydatki: 37.115.263 zł, w tym: 

- wydatki bieżące: 32.705.056 zł, 

- wydatki majątkowe: 4.410.207 zł; 

c) przychody: 3.072.463  zł; 

d) rozchody: 887.196 zł. 
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Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 

 

Lp. Nazwa rezerwy 
Kwota do 

wykorzystania 

1. Rezerwa ogólna 269.336 zł 

2. Rezerwa na cele pomocy społecznej 210.000 zł 

3. Rezerwa na cele oświatowe 250.000 zł 

4. Rezerwa zarządzania kryzysowego 68.000 zł 

5. Rezerwa na cele inwestycyjne 200.000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument sporządziła: Sonia Matusiewicz młodszy referent w Wydziale Finansowym. 

Zatwierdziła: Brygida Gruchot Skarbnik Powiatu Krapkowickiego. 

Osoba referująca: Brygida Gruchot Skarbnik Powiatu Krapkowickiego. 

 


