
  

Uchwała Nr 410/2012 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala,  

co następuje: 

§ 1 

 

I. W załączniku nr 1 część I do uchwały Nr 298/2012 Zarządu Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu i planu finansowego 

Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok w  tabeli nr 1 „Starostwo Powiatowe w Krapkowicach” w dziale: 

1. 600 „Transport i łączność", rozdziale 60095 „Pozostała działalność" zwiększa się dochody  

w § 0690 o kwotę 744 zł. 

2. 758 „Różne rozliczenia", rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego" zwiększa się dochody w § 2920 o kwotę 73.867 zł. 
 

II. W załączniku nr 1 część II do ww. uchwały: 

1. w tabeli nr 1 „Starostwo Powiatowe w Krapkowicach”- zadania własne w dziale: 

1) 600 „Transport i łączność", rozdziale 60095 „Pozostała działalność" zwiększa się wydatki  

§§: 

a) 4170 o kwotę 638 zł, 

b) 4110 o kwotę 51 zł, 

c) 4120 o kwotę 8 zł. 

2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale: 

a) 75414 „Obrona cywilna" tworzy się wydatki w § 4300 w kwocie 3.500 zł; 

b) 75421 „Zarządzanie kryzysowe" zmniejsza się wydatki w §§: 

− 4210 o kwotę 1.000 zł, 

− 4300 o kwotę 2.500 zł. 

3) 851 „Ochrona zdrowia", rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii" zmniejsza się wydatki  

w § 4300 o kwotę 1.500 zł. 

4) 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki  

w § 6050 o kwotę 48.000 zł. 
 

2. w tabeli nr 8 „Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach ”- zadania własne,  

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zwiększa się wydatki  

w §§: 

1) 4210 o kwotę 1.000 zł, 

2) 4300 o kwotę 500 zł. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Podpisy członków Zarządu: 

 

Maciej Sonik                                     .............................. 

Sabina Gorzkulla - Kotzot               .............................. 

Genowefa Kozubek – Kopecka      .............................. 

Tomasz Sokołowski                          .............................. 

Ryszard Reszczyński                       ............................... 


