
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/123/2019 

Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 26 listopada 2019 r. 
 

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 

 Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok 
 

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

o kwotę ogółem persaldo 493.185 zł (zwiększa się o kwotę 118.901 zł a zmniejsza się o kwotę 

612.086 zł), w tym:  

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 89.382 zł, w tym: 

a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 89.382 zł (zwiększa się 

o kwotę 118.901 zł a zmniejsza się o kwotę 29.519 zł), w tym: 

 w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu 

środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych (§2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 216 zł 

 w rozdziale 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii zmniejsza się plan 

finansowy dochodów z tytułu wpływów z usług (§0830) realizowany przez Starostwo 

Powiatowe o kwotę 11.159 zł 

 w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy dochodów 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 11.936 zł, z czego:  

- dochody z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień (§0640) zwiększa się o kwotę 2.100 zł, 

- dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – środki z Powiatowego 

Urzędu Pracy) zwiększa się o kwotę 9.836 zł 

 w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się 

plan finansowy dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – środki z 

Powiatowego Urzędu Pracy) realizowany przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 

o kwotę 1.812 zł 

 w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan finansowy dochodów z 

tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490 – opłaty za zajęcia pasa 

drogowego) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 33.000 zł 

 w rozdziale 80115 – Technika zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę ogółem 

4.053 zł, w tym: 

* w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy dochodów 

o kwotę ogółem 1.114 zł, z czego:  

- dochody z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) zwiększa się o kwotę 

298 zł, 

- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (§0690) zwiększa się o kwotę 16 zł, 

- dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) zwiększa się 

o kwotę 800 zł 

* w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę ogółem 

2.939 zł, z czego: 



- dochody z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) zwiększa się o kwotę 

342 zł, 

- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 

zwiększa się o kwotę 2.597 zł 

 w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 

praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zmniejsza się plan 

finansowy dochodów realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego o kwotę 

ogółem persaldo 14.110 zł, z czego: 

- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 

zwiększa się o kwotę 1.250 zł 

- dochody z tytułu wpływów z usług (§0830) zmniejsza się o kwotę 15.360 zł 

 w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy dochodów 

realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem 42.434 zł, z czego: 

- dochody z tytułu wpływów z usług (§0830) zwiększa się o kwotę 40.000 zł, 

- dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) 

zwiększa się o kwotę 2.434 zł 

 w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 

i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu 

wpływów z usług (§0830) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

o kwotę 1.200 zł 

 w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) 

realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5.000 zł 

 w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy dochodów 

realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę ogółem persaldo 15.000 zł (zwiększa się 

o kwotę 18.000 zł a zmniejsza się o kwotę 3.000 zł), z czego: 

- dochody z tytułu wpływów z usług (§0830) zwiększa się o kwotę 18.000 zł, 

- dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) zmniejsza się 

o kwotę 1.000 zł, 

- dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) zmniejsza się o kwotę 2.000 

zł 

       2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 582.567 zł, w tym: 

       a) plan dochodów własnych zmniejsza się o kwotę 582.567 zł, w tym: 

 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy 

dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na 

finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350 – środki z Funduszu 

Dróg Samorządowych zmniejsza się w związku z przeprowadzonym postępowaniem 

przetargowym) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 582.567 zł, 

z czego:  

- zmniejsza się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Mechnica 

– granica powiatu” o kwotę 161.830 zł (plan po zmianie wynosi 477.240 zł) 

- zmniejsza się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O 

Zwiastowice – Ucieszków: Etap III” o kwotę 420.737 zł (plan po zmianie wynosi 

684.384 zł) 



II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

o kwotę ogółem persaldo 1.214.822 zł (zwiększa się o kwotę 2.265.472 zł a zmniejsza się 

o kwotę 3.480.294 zł), w tym: 

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 175.894 zł (zwiększa 

się o kwotę 2.068.365 zł a zmniejsza się o kwotę 1.892.471 zł), w tym: 

 w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna zwiększa się plan finansowy wydatków na 

świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

– środki na wypłatę ekwiwalentu z wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej i 

prowadzenie uprawy leśnej) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 216 zł 

 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy 

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowany przez Powiatowy 

Zarząd Dróg o kwotę ogółem 45.057 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na wypłatę odprawy rentowej) 

zwiększa się o kwotę 14.944 zł, 

- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na wypłatę nagrody rocznej za 2019 

rok w związku z likwidacją jednostki z dniem 31 grudnia br.) zwiększa się o kwotę 

24.934 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.568 zł, 

- 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 611 zł 

 w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 89.247 zł, w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwrot kosztów 

poniesionych w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach robót 

publicznych) zwiększa się o kwotę ogółem 9.836 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 8.400 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.436 zł 

= plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań zwiększa się o kwotę 

ogółem 79.411 zł, z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków dla Wydziału Komunikacji 

i Dróg) zwiększa się o kwotę 77.311 zł, 

- §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się o kwotę 2.100 

zł 

 w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się 

plan finansowy wydatków związanych z realizacja statutowych zadań (§4700 – 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 

finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy 

z krajowego Fundusz Szkoleniowego) realizowany przez Powiatowe Centrum Usług 

Wspólnych o kwotę 1.812 zł 

 w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków 

bieżących (§4810 – rezerwy, rezerwa ogólna – 18.000 zł, rezerwa celowa na oświatę 

i wychowanie – 735.750 zł) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 

753.750 zł) 

 w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy 

wydatków o kwot ogółem persaldo 74.500 zł (zwiększa się o kwotę 194.500 zł 

a zmniejsza się o kwotę 120.000 zł), w tym: 

* w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w 

§2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

(zmniejsza się dotację dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książe” 

dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi 



Niepełnosprawnościami, Autyzmem prowadzącego Szkołę podstawową specjalną) 

o kwotę 120.000 zł 

* w Zespole Szkół Specjalnych zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 

194.500 zł, w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 

ogółem 119.500 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 114.500 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.000 zł 

= plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań zwiększa się o kwotę 

ogółem 75.000 zł, z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego) zwiększa się 

o kwotę 45.000 zł, 

- §4270 – zakup usług remontowych (remont kotła grzewczego) zwiększa się o kwotę 

20.000 zł, 

- §4300 – zakup usług pozostałych (koszt dożywiania uczniów oraz wywóz ścieków) 

o zwiększa się o kwotę 10.000 zł 

 w rozdziale 80115 – Technika zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 

991.053 zł, w tym: 

* w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 230.000 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 191.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 39.000 zł 

* w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków 

o kwotę ogółem 283.114 zł, w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 

ogółem 250.000 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 234.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 16.000 zł 

= plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań zwiększa się o kwotę 

ogółem 33.114 zł, z czego: 

- §4300 – zakup usług pozostałych (środki na koszty zakwaterowania uczniów klas 

żeglugowych w Bursie Szkolnej, koszty transportu Orkiestry Szkolnej oraz uczniów do 

Holandii, koszty wynajmu basenu, udział w kosztach wodno-kanalizacyjnych Przystani 

Szkwał oraz udział w kosztach oddelegowania pracownika do ZNP) zwiększa się o 

kwotę 21.114 zł, 

- §4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) zwiększa się o kwotę 12.000 zł 

* w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 

368.939 zł, w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 

ogółem 326.000 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 285.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 41.000 zł 

= plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań zwiększa się o kwotę 

ogółem 42.939 zł, z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości oraz zakup 

odzieży ochronnej dla uczniów) zwiększa się o kwotę 7.728 zł, 

- §4260 – zakup energii zwiększa się o kwotę 35.000 zł, 

- §4480 – podatek od nieruchomości zwiększa się o kwotę 211 zł 



* w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy 

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 109.000 zł, 

z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 100.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 9.000 zł 

 w rozdziale 80116 – Szkoły policealne zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania 

bieżące w §2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 520.000 zł, w tym: 

= zmniejsza się dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego dla Policealnej Szkoły 

Humanistyczno – Ekonomicznej) o kwotę 20.000 zł 

= zmniejsza się dotację dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” o kwotę ogółem 

500.000 zł, z czego: 

- dla Policealnej Szkoły Aktywizacji Zawodowej „ŻAK” zmniejsza się o kwotę 

250.000 zł 

- dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „ŻAK” zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, 

 w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się plan finansowy 

wydatków o kwotę ogółem 85.000 zł, w tym: 

* w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy o kwotę ogółem 55.000 zł, w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – 

wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 40.000 zł 

= plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań (§4300 – zakup usług 

pozostałych – koszty kursów zawodowych realizowanych przez młodzież) zwiększa się 

o kwotę 15.000 zł 

* w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy 

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia 

osobowe pracowników) o kwotę 30.000 zł  

 w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków 

o kwotę ogółem persaldo 229.750 zł (zwiększa się o kwotę 349.750 zł a zmniejsza się 

o kwotę 120.000 zł), w tym: 

* w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące 

o kwotę ogółem 120.000 zł, w tym: 

= w §2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty zmniejsza się dotację dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” dla Trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” o kwotę 80.000 zł 

= w §2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 

osobę fizyczną zmniejsza się dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego dla Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 40.000 zł 

* w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 

ogółem 112.500, w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – 

wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 104.500 zł 

= plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań (§4300 – zakup usług 

pozostałych – koszty wynajmu sali gimnastycznej oraz hali sportowej w MOSiR dla 

klas o profilu siatkarskim) zwiększa się o kwotę 8.000 zł 

* w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 237.250 zł, z czego:   

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 174.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 59.000 zł, 



- §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 4.250 zł, 

 w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan finansowy 

wydatków o kwotę ogółem persaldo 119.500 zł (zwiększa się o kwotę 15.500 zł 

a zmniejsza się o kwotę 135.000 zł), w tym: 

* w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące 

o kwotę ogółem 135.000 zł, w tym: 

= w §2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty zmniejsza się dotację dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały 

Książe” o kwotę ogółem 105.000 zł, z czego: 

- dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem prowadzącego Szkołę przysposabiającą do pracy 

zmniejsza się o kwotę 55.000 zł 

- dla Technikum Specjalnego Żywienia i Usług Gastronomicznych zmniejsza się o kwotę 

50.000 zł 

= w §2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 

osobę fizyczną zmniejsza się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego dla Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej o kwotę 30.000 zł 

* w Zespole Szkół Specjalnych zwiększa się plan finansowy wydatków na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe 

pracowników) o kwotę 15.500 zł 

 w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 

praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zmniejsza się plan 

finansowy wydatków realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego o kwotę 

ogółem 14.110 zł, w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 

ogółem 9.702 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 8.115 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1.388 zł, 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę 199 zł 

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług 

pozostałych) zmniejsza się o kwotę 4.408 zł 

 w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 

technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach 

I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania 

bieżące w §2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty zmniejsza się dotację (zmniejsza się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego dla Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży) 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 130.000 zł 

 w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan finansowy wydatków 

związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem persaldo 4.700 zł, w tym: 

* w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan wydatków w §4210 – zakup materiałów 

i wyposażenie (środki na zakup sprzętu do nauki udzielania pierwszej pomocy) o kwotę 

2.650 zł 



* Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 

persaldo 7.350 zł, z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenie (środki na zakup sprzętu do nauki udzielania 

pierwszej pomocy) zwiększa się o kwotę 2.650 zł 

- §4300 – zakup usług pozostałych (zmniejsza się środki na dofinansowanie wydatków 

związanych z wyjazdem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi 

Śródlądowej na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Szanghaju) zmniejsza się 

o kwotę 10.000 zł 

 w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan finansowy wydatków 

związanych z realizacja statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia) 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 5.300 zł (przesunięcie środków do 

rozdziału 80195) 

 w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków 

realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem 70.104 zł, w tym: 

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem 68.104 zł, 

z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 42.670 zł, 

- §4220 – zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 9.434 zł, 

- §4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zwiększa się o 

kwotę 2.000 zł, 

- §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 14.000 zł 

= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń) zwiększa się o kwotę 2.000 zł 

 w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan finansowy 

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia 

osobowe pracowników – wypłata odpraw emerytalnych) realizowany przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 35.626 zł 

 w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 

i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych 

z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup 

wyposażenia do mieszkania chronionego) realizowany przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie o kwotę 1.200 zł 

 w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejsza się 

plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowany 

przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 77.311 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 62.475 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 12.050 zł, 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę 2.786 zł 

 w rozdziale 85324 – Państwowe Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 

(§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – środki na zakup papieru, tonerów oraz 

dwóch biurek) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 

5.000 zł 

 w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) realizowany przez 

Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o kwotę 33.000 zł 



 w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan finansowy 

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowany przez Publiczne 

Ognisko Artystyczne o kwotę ogółem 6.000 zł, z czego:  

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 200 zł, 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 800 zł 

 w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków 

realizowany przez Bursę Szkolną zwiększa się o kwotę ogółem 105.000 zł, w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 

ogółem 90.000 zł, z czego:  

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 80.000 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10.000 zł 

= plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań (§4210 – zakup 

materiałów i wyposażenia – środki na doposażenie pokoi wychowanków oraz wymianę 

zużytych sprzętów) zwiększa się o kwotę 15.000 zł 

 w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się 

plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich realizowany przez Dom 

Dziecka o kwotę ogółem persaldo 28.000  

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wypłata odprawy emerytalnej oraz 

podwyżka płac dla pracowników od mc października br.) o kwotę 35.000 zł 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 4.000 zł, 

- §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę 3.000 zł 

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 1.390.716 zł 

zwiększa się o kwotę 197.107 zł a zmniejsza się o kwotę 1.587.823 zł), w tym: 

 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy 

wydatków inwestycyjnych w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(zmiany dokonuje się po przeprowadzonej procedurze przetargowej) realizowany przez 

Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 681.700 zł (zwiększa się o kwotę 

8.128 zł a zmniejsza się o kwotę 689.828 zł), w tym: 

- zmniejsza się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Mechnica 

– granica powiatu” o kwotę 163.907 zł (plan na zadanie po zmianie wynosi 634.930 zł), 

zmiana uwzględnia roboty dodatkowe w zakresie wznowienia podbudowy drogi na 

kwotę 38.380 zł 

- zmniejsza się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O 

Zwiastowice – Ucieszków: Etap III” o kwotę 525.921 zł (plan na zadanie po zmianie 

wynosi 855.480 zł) 

- zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Mechnica 

– granica powiatu: Etap II” o kwotę 8.128 zł (plan na zadanie po zmianie wynosi 

119.418 zł) 

 w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się plan 

finansowy wydatków majątkowych w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych (zmniejsza się środki na zadanie „Budowa nowego przyłącza wody 

w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu”) 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 65.000 zł (środki niewykorzystane 

w roku 2019 przesunięte na rok 2020) 

 w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków na 

zakupy inwestycyjne w §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych (zmniejsza się środki na zadanie „Zakup licencji programu Microsoft SQL 



Serwer” – realizacja zadania zostaje przesunięta na rok 2020) realizowany przez 

Starostwo Powiatowe o kwotę 42.200 zł 

 w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza 

się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (zmniejsza się środki na zadanie 

„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych 

w Kędzierzynie-Koźlu wraz z pierwszym wyposażeniem – Etap I i Etap II” – zadanie 

realizowane w latach 2019-2020) realizowany przez Powiatowe Centrum Usług 

Wspólnych o kwotę ogółem 139.986 zł (plan na zadanie po zmianie wynosi 17.835 zł), 

z czego: 

- §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 72.523 zł 

(plan na zadanie po zmianie wynosi 17.835 zł) 

- §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się 

o kwotę 67.463 zł (plan na zadanie po zmianie wynosi 0 zł) 

 w rozdziale 80115 – Technika zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych 

w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejsza się środki na 

zadanie „Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Żeglugi 

Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu” – zadanie będzie 

realizowane w latach 2019-2020) realizowany przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 

o kwotę 434.160 zł (plan na zadanie po zmianie wynosi 165.840 zł) 

 w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 

praktycznego i ośrodki dokształcania zmienia się plan finansowy wydatków na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 

w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego (wydatki 

związane z realizacją zadania pn.: „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja 

Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”) realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego 

w ten sposób, że: 

- §6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 

188.979 zł 

- §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 188.979 

zł (w tym wkład własny Powiatu zmniejsza się o kwotę 223.402 zł a wkład Budżetu 

Państwa zwiększa się o kwotę 34.423 zł) 

 w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków 

inwestycyjnych w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejsza 

się środki na zadanie „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej zgodnie 

z zaleceniami pokontrolnymi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego” – przesunięcie 

oszczędności do planu wydatków bieżących) realizowany przez Dom Pomocy 

Społecznej o kwotę 27.670 zł (plan na zadanie po zmianie wynosi 10.786 zł) 

 

    W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów u i wydatków budżetu 

zmniejsza się również plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków (§950) o kwotę 

721.637 zł. 

 

    Ponadto w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących 

w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w §2320 – Dotacje 

celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ten sposób, że: 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Raciborskiego o kwotę 9.556 zł (plan po zmianie wynosi 

0 zł), 

- zwiększa się dotacje dla Powiatu Wałbrzyskiego o kwotę 9.556 zł (plan po zmianie wynosi 

9.556 zł) 



 

    W rozdziale 90095 – Pozostała działalność dokonuje się zmiany w planie wydatków 

bieżących w §4300 – zakup usług pozostałych polegającej na tym, że: 

* w Starostwie Powiatowym zmniejsza się o kwotę 22.500 zł plan środków na zadanie pn.: 

„Badania jakości gleby i ziemi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pod kątem 

występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi” (plan na zadanie po zmianie 

wynosi 27.500 zł) 

* w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększa się o kwotę 22.500 zł plan środków na zadanie pn.: 

„Zadania w zakresie zabiegów związanych z pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew 

i krzewów na terenach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa” (plan na zadanie po 

zmianie wynosi 22.500 zł). 

 

    W zaplanowanej dotacji dla Gminy Reńska Wieś na akcję zima w okresie styczeń – marzec 

2019 r. kwotę 15.134 zł przeznacza się na finansowanie zimowego odśnieżania dróg 

powiatowych w sezonie 2019/2020 (listopad-grudzień br.). 

 

 

   

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


