
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR               /2015 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia                                       2015 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok 

 
 
Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany: 
 
1) Zwiększa wydatki bieżące o kwotę 13.800 zł. W ten sposób zabezpiecza się wydatki statutowe 

w rozdziale 90004 na odnowienie zadrzewień przy drodze powiatowej w Zdzieszowicach. 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Zdzieszowic wycinka starych drzew musi nastąpić do końca 
bieżącego roku; 

2) Zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 13.800 zł. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnych 
w rozdziale 90005 możliwe jest w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek 
niewywiązania się osób fizycznych z zawartych umów.  
 

Ponadto w grupie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć: 
1) w ramach wydatków statutowych środków w kwocie 1.850 zł z rozdziału 75212 do rozdziału 

75414. Przesunięcie to konieczne jest w związku z powziętą informacją o możliwości udziału 
w szkoleniach z zakresu Obrony Cywilnej w listopadzie 2015 roku; 

2) zmniejsza się wydatki remontowe w rozdziale 80195 o kwotę 400 zł, tworząc plan wydatków na 
dotacje w rozdziale 80130 w tej samej kwocie, z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Zielona 
Góra związaną z kształceniem ucznia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Zdzieszowicach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywającego się 
w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego w Zielonej Górze, dla którego to miasto jest organem prowadzącym; 

3) w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przesuwa się środki w kwocie 4.558 zł 
z rozdziału 80195 do rozdziału 85406, z przeznaczeniem na wypłatę Nagród Starosty 
Krapkowickiego przyznanych pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Krapkowicach z okazji Święta Edukacji Narodowej; 

4) w ramach wydatków statutowych środków w kwocie 10.000 zł z rozdziału 85395 do rozdziału 
92105, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem Koncertu Noworocznego; 

 
Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco: 
 

1) dochody: 42.063.167 zł, w tym: 
− dochody bieżące: 40.089.037 zł, 
− dochody majątkowe 1.974.130 zł; 

2) wydatki: 43.992.712 zł, w tym: 
− wydatki bieżące: 38.666.343 zł, 
− wydatki majątkowe: 5.326.369 zł; 

3) przychody: 3.073.761 zł: 
− z wolnych środków 3.073.761 zł; 

4) rozchody: 1.144.216 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 

Lp. Nazwa rezerwy 
Kwota do 

wykorzystania 

1. Rezerwa ogólna 143.891 zł 

2. Rezerwa na cele oświatowe 200.000 zł 

3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 86.000 zł 

4. Rezerwa na wkład własny do projektów 90.260 zł 

5. Rezerwa na cele pomocy społecznej 151.415 zł 

6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne 110.000 zł 

 
 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie między sesjami Rady Powiatu dwukrotnie dokonał 
zmniejszenia rezerwy ogólnej w dniu: 
1) 29.09.2015 r. o kwotę 16.435 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Krapkowicach wydatków bieżących w rozdziale 85204. Zmiany tej dokonano 
w związku z koniecznością zapłaty naliczonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
odsetek od dotacji w ramach Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej 
na rok 2013, uznanej w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych za wykorzystaną niezgodnie 
z przeznaczeniem; 
2) 19.10.2015 r. o kwotę 14.000 zł, zwiększając wydatki statutowe w rozdziale 75020, 
z przeznaczeniem na wysyłkę korespondencji pocztowej do końca 2015 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument sporządziła: Jowita Kamerska – podinspektor w Wydziale Finansowym 
Zatwierdziła:  Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu  
Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu 


