
Uchwała Nr 1274/2014 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 18 listopada 2014 r.  
 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)  
w związku z § 10 pkt 2 lit. b uchwały nr XXXIX/265/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  
20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok, Zarząd 
Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok uchwalonym uchwałą nr XXXIX/265/2013 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2014 rok: 
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 535 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 535 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 
3) wprowadza się zmiany w „Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku”. 
Zmienione „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” otrzymują brzmienie jak załącznik  
nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Podpisy członków Zarządu: 

Maciej Sonik                                           ………………………… 

Sabina Gorzkulla – Kotzot                   ………………………… 

Genowefa Kozubek – Kopecka           ………………………… 

Tomasz Sokołowski                              ………………………… 

Ryszard Reszczyński …………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 1274/2014 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 18 listopada 2014 r.  

 

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
NA 2014 ROK 

 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa 
Zmniejszenie  

dochodów 
w złotych 

Zwiększenie 
dochodów  
w złotych 

DOCHODY BIEŻĄCE 28.465 29.000 

851   Ochrona zdrowia 28.465 0 

 

85156  

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego 28.465 0 

 2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 28.465 0 

853   
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 0 29.000 

 

85322  Fundusz Pracy 0 29.000 

 2690 

Środki z Funduszu pracy otrzymane 
przez powiat z przeznaczeniem na 
finansowanie kosztów wynagrodzenia  
i składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników powiatowego urzędu 
pracy 0 29.000 

Razem dochody 28.465 29.000 

Ogółem zwiększenie dochodów  535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 1274/2014 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 18 listopada 2014 r.  

 
 

 

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
NA 2014 ROK 

 

Dział Rozdział Nazwa 
Zmniejszenie  

wydatków 
w złotych 

Zwiększenie 
wydatków  
w złotych 

WYDATKI BIEŻĄCE 55.219 55.754 

754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 133 133 

 

75411 
Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej  133 133 

 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 0 

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
jednostek budżetowych 0 133 

801  Oświata i wychowanie 26.621 26.621 

 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 8.900 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 8.900 

80111 Gimnazja specjalne 5.400 0 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.400 0 

80130 Szkoły zawodowe 11.292 17.721 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.075 0 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 17.721 
wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
jednostek budżetowych 3.217 0 

80134 Szkoły zawodowe specjalne 3.500 0 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500 0 

80140 

Centra kształcenia ustawicznego  

i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 

zawodowego  6.429 0 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.429 0 

851  Ochrona zdrowia 28.465 0 

 
85156 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 28.465 0 

 
wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
jednostek budżetowych 28.465 0 

853  
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 0 29.000 

 
85333 Powiatowe urzędy pracy 0 29.000 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 29.000 

Razem wydatki 55.219 55.754 

Ogółem zwiększenie wydatków  535 
 


