
 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR II/23/2014 

RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
 

z dnia 16 grudnia 2014 r.  
 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok 
 
 
Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany: 
 
1) Zwiększa dochody budżetu o kwotę 23.791 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów 

bieżących o tę kwotę, w wyniku: 
a) zwiększenia dochodów w rozdziale: 

− 75801 o kwotę 10.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, 
− 85202, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej 

„ANNA” w Krapkowicach o kwotę 7.600 zł oraz z tytułu różnych dochodów o kwotę 
2.900 zł, 

− 85322 o kwotę 16.241 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Pracy stanowiącej refundację 
wydatków poniesionych z tytułu umów o prace interwencyjne i roboty publiczne, 

b) zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania własne z zakresu działalności domów 
pomocy społecznej w rozdziale 85202 o kwotę 12.950 zł, zgodnie z decyzją Wojewody 
Opolskiego o numerze FBC.I.3111.2.127.2014.UP z dnia 26 listopada 2014 r.;  

 
2) Zmniejsza wydatki budżetu o kwotę 571.242 zł, w związku ze: 

a) zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 128.259, w wyniku: 
− zmniejszenia wydatków statutowych w rozdziale 60014 o kwotę 154.500 zł. Środki w 

kwocie 85.000 zł, które pierwotnie przeznaczone były na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych, zostaną przesunięte na wydatki inwestycyjne, celem zakupu samochodu 
dostawczego. Natomiast wydatki w kwocie 69.500 zł, przeznaczone na wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837 O Dobra – Rzepce 
likwiduje się. Wydatki z tego tytułu planuje się w budżecie na 2015 r., 

− zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 75020 o kwotę 16.241 zł. 
Wydatki te podlegają refundacji z Funduszu Pracy z tytułu umów o prace interwencyjne 
i roboty publiczne. 
Dodatkowo wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 27.291 zł, w wyniku 
zmniejszenia wydatków statutowych w rozdziale 71012 o kwotę 1.291 zł, w rozdziale 
85195 o kwotę 16.000 zł i w rozdziale 90095 o kwotę 10.000 zł. 
Ogólnie planowane wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75020 zwiększa się o kwotę 
43.532 zł,   

− zwiększenia wydatków statutowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  
w Zdzieszowicach w rozdziale 80130 o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup 
wyposażenia stanowiska do przeprowadzania egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych, 

b) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 442.983 zł, w wyniku: 
− likwidacji w rozdziale 70005 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania do 

obsługi rejestru opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi 
własność Skarbu Państwa” w kwocie 10.000 zł. Wydatki na to zadanie zostaną 
zaplanowane w budżecie na 2015 r., 

− zmniejszenia w rozdziale 60014 wydatków na zadania inwestycyjne pn. 
• „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia  

w Gogolinie” o kwotę 7.000 zł, 
• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 2+077 do 

km 4+044” o kwotę 506.875 zł, 
• „Wykonanie kanalizacji deszczowej w Żywocicach” o kwotę 4.108 zł. 

 Realizacja tych zadań została zakończona w 2014 r. 



 

− wprowadzenia do budżetu w rozdziale 60014 nowego zadania inwestycyjnego  
pn. „Zakup wraz z dostawą samochodu dostawczego do 3,5 tony na potrzeby realizacji 
zadań w ramach utrzymania dróg powiatowych” w kwocie 85.000 zł. Środki na to 
zadanie zostały przesunięte z wydatków statutowych w tym samym rozdziale w wyniku 
uzyskanych oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. 

 
3) Zmniejsza przychody budżetu o kwotę 595.033 zł, w związku ze zmniejszeniem wolnych 

środków z lat ubiegłych o kwotę 595.033 zł. Wysokość niewykorzystanych środków, które 
pozostają do dyspozycji, wynosi 1.526.090,95 zł. 

 
Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco: 
 

1) dochody: 42.232.527 zł, w tym: 
− dochody bieżące: 39.038.802 zł, 
− dochody majątkowe: 3.193.725 zł; 

2) wydatki: 42.328.752 zł, w tym: 
− wydatki bieżące: 37.942.249 zł, 
− wydatki majątkowe: 4.386.503 zł; 

3) przychody: 1.240.441 zł: 
− z wolnych środków 930.750 zł, 
− z nadwyżki z lat ubiegłych: 309.691 zł; 

4) rozchody: 1.144.216 zł. 
 
Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 
 

Lp. Nazwa rezerwy 
Kwota do 

wykorzystania 
1. Rezerwa ogólna 16.230 zł 
2. Rezerwa na obsługę długu 0 zł 
3. Rezerwa na cele oświatowe 0 zł 
4. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 107.131 zł 
5. Rezerwa na wydatki inwestycyjne 0 zł 

6. 
Rezerwa na odprawy na zakończenie 
kadencji 63.375 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument sporządziła: Ilona Adamkiewicz – podinspektor w Wydziale Finansowym 
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