
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/111/2019 

Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 29 października 2019 r. 
 

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 

 Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok 
 

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

o kwotę persaldo 1.189.052 zł (zwiększa się o kwotę 1.362.945 zł a zmniejsza się o kwotę 

173.893 zł), w tym:  

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 843.252 zł (zwiększa 

się o kwotę 1.012.945 zł a zmniejsza się o kwotę 169.693 zł), w tym: 

a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 15.048 zł (zwiększa się 

o kwotę 184.741 zł a zmniejsza się o kwotę 169.693 zł), w tym: 

 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 168.070 zł, z czego: 

- dochodów 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 1.623 zł 

- dochody z tytułu wpływów z usług (§0830) zmniejsza się o kwotę 162.423 zł, 

- dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) zmniejsza się o kwotę 7.270 

zł 

 w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy dochodów 

realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące o kwotę ogółem 126.990 zł, w tym: 

= kwota 49.528 zł to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt 

realizowany w ramach Programu ERASMUS+ pn.: „Twarzą w twarz – jak skutecznie 

budować trwałe relacje interpersonalne w erze internetu i portali społecznościowych”, 

z czego: 

- dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701) zwiększa się o kwotę 

49.528 zł 

= kwota 77.462 zł to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, tytuł projektu: „Od ucznia do młodego europejskiego lidera – 

międzynarodowa współpraca uczniów kluczem do lepszego kształtowania kompetencji 

przydatnych młodym ludziom we współczesnym świecie”, z czego: 

- dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707) zwiększa się o kwotę 

73.039 zł 

- dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2709) zwiększa się o kwotę 

4.423 zł 



 w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy dochodów 

realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę ogółem 56.128 zł, z czego: 

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

odszkodowanie za powstałą szkodę) zwiększa się o kwotę 628 zł 

- dochody z tytułu środków Funduszu Pracy przekazanych na realizację zadań 

wynikających z odrębnych ustaw (§2690) zwiększa się o kwotę 55.500 zł 

b) subwencje zwiększa się o kwotę 750.663 zł, w tym: 

 w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu subwencji ogólnej 

z budżetu państwa (§2920) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 750.663 zł   

c) plan dotacji zwiększa się o kwotę 77.541 zł, w tym: 

 w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się 

plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w §2110 – Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat realizowany przez Starostwo 

Powiatowe o kwotę 9.352 zł 

 w rozdziale 85202 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu 

dotacji w §2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 

zadań własnych powiatu realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 68.189 zł 

       2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 345.800 zł 

(zwiększa się o kwotę 350.000 zł a zmniejsza się o kwotę 4.200 zł), w tym: 

       a) plan dochodów własnych zmniejsza się o kwotę 4.200 zł, w tym: 

 w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 

praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zmniejsza się plan 

finansowy dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) 

realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego o kwotę 4.200 zł  

b) plan dotacji zwiększa się o kwotę 350.000 zł, w tym: 

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

z tytułu dotacji w §6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu realizowany przez Starostwo 

Powiatowe o kwotę ogółem 350.000 zł (środki na dofinansowanie działalności domów 

pomocy społecznej w zakresie wydatków inwestycyjnych), z czego: 

- kwota 150.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźlu 

- kwota 200.000 zł dla Domu Opieki Jakubowice Sp. z o.o. 

 

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

o kwotę ogółem persaldo 1.437.974 zł (zwiększa się o kwotę 1.816.418 zł a zmniejsza się 

o kwotę 378.444 zł), w tym: 

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 839.052 zł (zwiększa 

się o kwotę 1.015.446 zł a zmniejsza się o kwotę 176.394 zł), w tym: 

 w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się plan finansowy 

wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§2300 – wpłaty jednostek na 

państwowy fundusz celowy – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

zakup dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu narkotestów) 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 1.500 zł 

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

bieżących (§4810 – rezerwy, rezerwa ogólna) realizowany przez Starostwo Powiatowe 



o kwotę persaldo 749.329 zł (zwiększa się o kwotę 750.663 zł a zmniejsza się o kwotę 

1.334 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 172.270 zł, w tym: 

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

ogółem 139.885 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 82.728 zł, 

- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 9.737 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 24.552 zł, 

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

Niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę 6.728 zł, 

- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 

16.140 zł 

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 

ogółem 32.385 zł, z czego: 

- §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 21.385 zł, 

- §4530 – podatek od towarów i usług (VAT) zmniejsza się o kwotę 11.000 zł 

 w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (środki na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami 

art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) zwiększa się plan finansowy 

wydatków o kwotę ogółem persaldo 9.352 zł, w tym: 

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

w §2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin 

i Przyjaciół Autystów „Mały Książe” dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla 

Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem) o kwotę 10.642 zł 

* w Zespole Szkół Specjalnych zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych 

z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.290 zł, z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 13 zł, 

- §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 1.277 zł 

 w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa 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 realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego realizowany 

przez II Liceum Ogólnokształcące o kwotę ogółem 126.990 zł, w tym: 

= kwota 49.528 zł na projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+ pn.: 

„Twarzą w twarz – jak skutecznie budować trwałe relacje interpersonalne w erze 

internetu i portali społecznościowych”, z czego: 

- §4011 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 3.000 zł, 

- §4111 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.031 zł, 

- §4121 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 147 zł, 

- §4171 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 3.000 zł, 

- §4211 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 9.000 zł, 



- §4221 – zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 500 zł, 

- §4241 – zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 1.500 zł, 

- §4301 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 28.750 zł, 

- §4411 – podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 200 zł 

- §4421 – podróże służbowe zagraniczne zwiększa się o kwotę 2.400 zł 

= kwota 77.462 zł na projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany 

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu: „Od ucznia do młodego 

europejskiego lidera – międzynarodowa współpraca uczniów kluczem do lepszego 

kształtowania kompetencji przydatnych młodym ludziom we współczesnym świecie”, 

z czego: 

- §4117 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.134 zł, 

- §4119 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 69 zł, 

- §4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 162 zł, 

- §4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 10 zł, 

- §4177 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 8.675 zł, 

- §4179 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 525 zł, 

- §4217 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.375 zł, 

- §4219 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 325 zł, 

- §4247 – zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 4.327 zł, 

- §4249 – zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 262 zł, 

- §4307 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 47.843 zł, 

- §4309 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2.897 zł, 

- §4427 – podróże służbowe zagraniczne zwiększa się o kwotę 5.523 zł 

- §4429 – podróże służbowe zagraniczne zwiększa się o kwotę 335 zł 

 w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zmniejsza się plan finansowy wydatków 

związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych) 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 1.500 zł 

 w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy dotacji na 

zadania bieżące w §2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 

do sektora finansów publicznych (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, 

Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźlu na 

dofinansowanie bieżącej działalności placówki) realizowany przez Starostwo 

Powiatowe o kwotę 68.189 zł 

 w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w §2580 – Dotacja podmiotowa 

z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zwiększa się 

dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnością 

Intelektualną KOŁO w Kędzierzynie-Koźlu na bieżącą działalność Warsztatów Terapii 

Zajęciowej) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 1.334 zł 

 w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy wydatków 

realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę ogółem 56.128 zł, w tym: 

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na finansowanie 

w 2019 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od 

nagród specjalnych) zwiększa się o kwotę ogółem 55.500 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 47.299 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 8.201 zł, 



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

pozostałych) zwiększa się o kwotę 628 zł 

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 598.922 zł 

zwiększa się o kwotę 800.972 zł a zmniejsza się o kwotę 202.050 zł), w tym: 

 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmienia się plan finansowy wydatków 

inwestycyjnych realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w ten sposób, że: 

= plan wydatków inwestycyjnych w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 17.220 zł (zwiększa się o kwotę 

50.972 zł a zmniejsza się o kwotę 33.752 zł), w tym: 

- zwiększa się po przetargu środki na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni 

drogi powiatowej nr 2054 O ul. Ignacego Łukasiewicza w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 

50.972 zł (plan na zadanie po zmianie wynosi 258.538 zł) 

- zmniejsza się środki na zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

2047 O ul. Jagiellońska w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 31.301 zł (plan na zadanie po 

zmianie wynosi 108.699 zł) 

- zmniejsza się środki na zadanie pn.: „Modernizacja rowów w ciągu dróg powiatowych 

oraz budowa i przebudowa pozostałych elementów odwodnienia pasa drogowego” o 

kwotę 2.451 zł (plan po zmianie na zadanie wynosi 47.549 zł) 

= plan wydatków na zakupy inwestycyjne w §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych zmniejsza siew o kwotę 17.220 zł (rezygnacja z realizacji 

zadania pn.: „Zakup radarowej tablicy pomiaru prędkości”) 

 w rozdziale 80115 – Technika zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych 

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

zadanie pn.: „Termomodernizacja – docieplenie dachu i modernizacja sieci kominów 

budynku Laboratorium Zespołu Szkół Nr 3”, zadanie będzie realizowane w latach 2019-

2020) realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 o kwotę 151.078 zł (plan na zadanie po 

zmianie w 2019 roku wynosi 80.000 zł) 

 w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 

praktycznego i ośrodki dokształcania zwiększa się plan finansowy wydatków 

inwestycyjnych (środki na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn.: „Strefa 

rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”) 

realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego o kwotę 400.000 zł, w tym: 

= wydatki inwestycyjne w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

zwiększa się o kwotę 14.644 zł (wydatek niekwalifikowalny) 

= wydatki 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 

w §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 385.356 

zł (wkład własny Powiatu) 

 w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy dotacji na 

zadania majątkowe w §6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizowany przez Starostwo 

Powiatowe o kwotę ogółem 350.000 zł (środki na dofinansowanie działalności domów 

pomocy społecznej w zakresie wydatków inwestycyjnych), z czego: 

- kwota 150.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźlu na dofinansowanie zadania 

pn.: „Wydzielenie części wewnętrznej drogi ewakuacyjnej w budynku Domu Pomocy 

Społecznej” 



- kwota 200.000 zł dla Domu Opieki Jakubowice Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania 

pn.: „Modernizacja i przystosowanie budynku 15B dla potrzeb DPS (szyb windy 

i winda)” 

 

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

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

248.922 zł 

 

    W Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w planie wydatków 

majątkowych w §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek przeznacza się środki 

w kwocie 12.500 zł pozostałe z zakończonego zadania pn.: „Zakup specjalistycznej niszczarki 

na potrzeby archiwum zakładowego” (plan na zadanie po zmianie wynosi 11.500 zł) na zadanie 

pn.: „Zakup serwera HP” (plan na zadanie po zmianie wynosi 34.300 zł).  

  

    Ponadto w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (środki na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 

oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych) w planie finansowym dochodów z tytułu dotacji w §2110 

– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zmienia się jak 

poniżej: 

* w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 1.290 zł 

* w Zespole Szkół Specjalnych zmniejsza się o kwotę 1.290 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


