
Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/96/2019 

Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 24 września 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 2.956.972 zł (zwiększa się o kwotę 4.778.686 zł a zmniejsza się o kwotę 

1.821.714 zł), w tym:  

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 1.607.119 zł (zwiększa 

się o kwotę 1.636.450 zł a zmniejsza się o kwotę 29.331 zł), w tym: 

a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 757.119 zł (zwiększa 

się o kwotę 786.450 zł a zmniejsza się o kwotę 29.331 zł), w tym: 

 w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan finansowy 

dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170 – środki 

z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w ramach dopłaty do przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) realizowany przez Starostwo 

Powiatowe o kwotę 300.000 zł 

 w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy dochodów 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 24.119 zł, z czego: 

- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (§0690) zwiększa się o kwotę 2.022 zł, 

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

o kwotę 2.097 zł, 

- dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej (§0960 – darowizna pieniężna z Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn 

S.A.) zwiększa się o kwotę 20.000 zł  

 w rozdziale 80115 – Technika zwiększa się plan finansowy 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 – dochody z wynajmu 

pomieszczeń) realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 48.000 zł 

 w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy dochodów 

realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące o kwotę ogółem 11.100 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 

100 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 10.000 zł 

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

1.000 zł 

 w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 

praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zmienia się plan 

finansowy dochodów realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w ten 

sposób, że: 

- dochody z tytułu wpływów z usług (§0830) zmniejsza się o kwotę 28.961 zł, 



- dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – w tym odszkodowanie 

z PZU za zniszczony dach budynku CKZ Wyspa)) zwiększa się o kwotę 28.961 zł 

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

realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę ogółem persaldo 73.900 zł 

(zwiększa się o kwotę 74.270 zł a zmniejsza się o kwotę 370 zł), z czego: 

- dochody z tytułu wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, 

w tym za częstotliwość (§0620 – opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca) zwiększa się o kwotę 370 zł, 

- dochody z tytułu wpływy z różnych opłat (§0690 – opłaty za wydanie oświadczenia 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) zmniejsza się o kwotę 370 zł, 

- dochody z tytułu środków Funduszu Pracy przekazanych na realizację zadań 

wynikających z odrębnych ustaw (§2690) zwiększa się o kwotę 73.900 zł 

 w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu 

wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 

oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) realizowany przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 200.000 zł 

 w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się 

plan finansowy dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań 

bieżących (§2900) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 

100.000 zł 

b) udziały w podatkach zwiększa się o kwotę 650.000 zł, w tym: 

 w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez Starostwo 

Powiatowe o kwotę ogółem 650.000 zł, z czego: 

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) 

zwiększa się o kwotę 500.000 zł, 

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) 

zwiększa się o kwotę 150.000 zł   

c) plan dotacji zwiększa się o kwotę ogółem 200.000 zł, w tym: 

 w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu 

dotacji w §2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 100.000 zł 

 w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się 

plan finansowy dochodów z tytułu dotacji w §2320 – Dotacje celowe otrzymane 

z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 

100.000 zł 

       2) plan dochodów majątkowych (w tym zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej zadań 

realizowanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019) zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 1.349.853 zł (zwiększa się o 

kwotę 3.142.236 zł a zmniejsza się o kwotę 1.792.383 zł), w tym: 

       a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę 3.142.236 zł, w tym: 

 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy 

dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 



inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) realizowany przez 

Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 3.142.236 zł, w tym: 

- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego 

w Kędzierzynie-Koźlu: Etap III” w kwocie 721.766 zł 

- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków: Etap 

II” w kwocie 676.279 zł 

- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Mechnica – granica powiatu” 

w kwocie 639.070 zł  

- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków: Etap 

III” w kwocie 1.105.121 zł 

       b) plan dotacji zmniejsza się o kwotę 1.792.383 zł, w tym: 

 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dochodów z tytułu 

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

i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu realizowany przez Powiatowy Zarząd 

Dróg o kwotę 1.792.383 zł, w tym: 

- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego 

w Kędzierzynie-Koźlu: Etap III” w kwocie 721.766 zł 

- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków: Etap 

II” w kwocie 676.279 zł 

- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Mechnica – granica powiatu” 

w kwocie 394.338 zł 

       

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

o kwotę ogółem persaldo 1.270.847 zł (zwiększa się o kwotę 2.257.481 zł a zmniejsza się 

o kwotę 986.634 zł), w tym: 

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 932.119 zł (zwiększa 

się o kwotę 1.411.961 zł a zmniejsza się o kwotę 479.842 zł), w tym: 

 w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan finansowy 

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

pozostałych – zwiększa się wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Organizacja 

publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej”) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 

1.114.000 zł 

 w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podwyżka płac od 1 października br.) 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 68.861 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 57.600 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 9.850 zł, 

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

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 1.411 zł 

 w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się 

plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 

podwyżka płac od 1 października br.) realizowany przez Powiatowe Centrum Usług 

Wspólnych o kwotę ogółem persaldo 2.077 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5.928 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.004 zł, 

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

Niepełnosprawnych (zwiększa się o kwotę 145 zł w związku z podwyżką płac oraz 

zmniejsza się o kwotę 5.000 zł w ramach przeksięgowania oszczędności na wydatki 

majątkowe) zmniejsza się o kwotę persaldo 4.855 zł 



 w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 

innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 

– kredyty i pożyczki zmniejsza się plan finansowy wydatków na obsługę długu 

jednostki samorządu terytorialnego (§8110 – odsetki od samorządowych papierów 

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 

i pożyczek) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 21.881 zł 

 w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy 

wydatków o kwotę ogółem persaldo 554 zł, w tym: 

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

§2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

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

prowadzącym Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem, w tym dla Szkoły podstawowej specjalnej) o 

kwotę 127 zł 

* w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan finansowy wydatków 

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podwyżka płac od 1października br.) 

o kwotę ogółem 681 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 570 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 97 zł, 

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

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 14 zł 

 w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania 

bieżące w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty (zwiększa się dotację dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały 

Książe” prowadzącym Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze 

Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem, w tym dla Gimnazjum specjalnego) 

realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 127 zł 

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

50.586 zł, w tym: 

* w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan finansowy wydatków 

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podwyżka płac od 1 października br.) 

o kwotę ogółem 2.586 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 2.166 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 367 zł, 

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

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 53 zł 

* w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją 

statutowych zadań o kwotę ogółem 48.000 zł, z czego: 

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup klimatyzatora ściennego, dokupienie 

kamer do monitoringu szkoły oraz zakup szaf biurowych) zwiększa się o kwotę 27.000 

zł, 

- §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 15.000 zł, 

- §4270 – zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej) zwiększa się 

o kwotę 6.000 zł 

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

bieżące w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty (zmniejsza się dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego dla Policealnej 

Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej dla Dorosłych) realizowany przez Starostwo 

Powiatowe o kwotę 114.834 zł 



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

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podwyżka płac od 

1 października br.) realizowany przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych o kwotę 

ogółem 544 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 456 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 77 zł, 

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

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 11 zł 

 w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków 

o kwotę ogółem 62.325 zł, w tym: 

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

w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

(zwiększa się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego dla 

Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży) o kwotę 50.000 zł 

* w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan finansowy wydatków 

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podwyżka płac od 1 października br.) 

o kwotę ogółem 1.225 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.026 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 174 zł, 

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

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 25 zł 

* w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków związanych 

z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – zakup i montaż rolet 

w klasach lekcyjnych) o kwotę 11.100 zł 

 w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 

praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zwiększa się plan 

finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podwyżka płac od 

1 października br.) realizowany przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych o kwotę 

ogółem 817 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 684 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 116 zł, 

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

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 17 zł 

 w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metody 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 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty (zmniejsza się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego dla Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży) realizowany przez 

Starostwo Powiatowe o kwotę 50.000 zł 

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

plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwiększa się 

o kwotę 2.152 zł na podwyżkę płac od 1 października br. a zmniejsza się o kwotę 88.000 

zł w związku ze zwiększeniem środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań 

w w/w rozdziale) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem persaldo 

85.848 zł, z czego: 



            - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę persaldo 71.200 

zł (zwiększa się o kwotę 1.800 zł a zmniejsza się o kwotę 73.000 zł), 

            - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę persaldo 12.904 zł 

(zwiększa się o kwotę 308 zł a zmniejsza się o kwotę 13.212 zł), 

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

Niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę persaldo 1.744 zł (zwiększa się o kwotę 44 zł 

a zmniejsza się o kwotę 1.788 zł) 

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

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki Fundusz Pracy w kwocie 73.900 zł 

na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-

Koźlu oraz środki w kwocie 29.493 zł na podwyżkę płac od 1 października br.) 

realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę ogółem 103.393 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 87.579 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 15.211 zł, 

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

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 603 zł 

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

specjalistyczne zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane (podwyżka płac od 1 października br.) realizowany przez Powiatowe 

Centrum Usług Wspólnych o kwotę ogółem 408 zł, z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 342 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 58 zł, 

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

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 8 zł 

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

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podwyżka płac od 1 października br.) 

realizowany przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych o kwotę ogółem 273 zł, 

z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 228 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 39 zł, 

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

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 6 zł 

 w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania 

bieżące w §2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące z 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (przeksięgowanie oszczędności) realizowany przez Starostwo 

Powiatowe o kwotę 100.000 zł, w tym: 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Opolskiego Grodzkiego o kwotę 13.124 zł (plan po 

zmianie wynosi 0 zł), 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego o kwotę 30.008 zł (plan po 

zmianie wynosi 107.625 zł), 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Krapkowickiego o kwotę 37.000 zł (plan po zmianie 

wynosi 143.000 zł), 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Siemianowice Śląskie o kwotę 7.296 zł (plan po 

zmianie wynosi 20.952 zł, 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Pruszkowskiego o kwotę 2.920 zł (plan po zmianie 

wynosi 7.000 zł), 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Kluczborskiego o kwotę 9.652 zł (plan po zmianie 

wynosi 3.472 zł) 



 w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejsza się 

plan finansowy dotacji na zadania bieżące w §2320 – Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące z realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego (przeksięgowanie oszczędności) realizowany 

przez Starostwo Powiatowe o kwotę 100.000 zł, w tym: 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Tarnobrzeskiego o kwotę 20.000 zł (plan po zmianie 

wynosi 31.120 zł), 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Raciborskiego o kwotę 40.000 zł (plan po zmianie 

wynosi 9.556 zł), 

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Brzeskiego o kwotę 40.000 zł (plan po zmianie 

wynosi 180.397 zł) 

 w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan 

finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podwyżka płac od 

1 października br.) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 717 zł, 

z czego: 

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 600 zł, 

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 102 zł, 

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

Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 15 zł 

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 812.847 zł 

(zwiększa się o kwotę 1.656.354 zł a zmniejsza się o kwotę 843.507 zł), w tym: 

 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy 

wydatków inwestycyjnych w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 1.391.562 zł, z czego: 

- zwiększa się o kwotę 10.161 zł środki na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1408 O Mechnica – granica powiatu” (plan na zadanie po zmianie wynosi 798.837 

zł, w tym wkład własny Powiatu w kwocie 159.767 zł) 

- zwiększa się o kwotę 1.381.401 zł środki na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków: Etap III” (w tym wkład własny 

Powiatu w kwocie 276.280 zł)  

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

finansowy dotacji na zadania majątkowe w §6300 – Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w związku z otrzymanym 

pismem ze Starostwa Powiatowego w Opolu w sprawie przesunięcia realizacji zadania 

i środków z 2019 roku na rok 2020, zmniejsza się dotację dla Powiatu Opolskiego 

Ziemskiego na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”) realizowany przez 

Starostwo Powiatowe o kwotę 11.159 zł 

 w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się 

plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Powiatowe Centrum 

Usług Wspólnych o kwotę ogółem persaldo 5.000 zł, w tym: 

= plan wydatków inwestycyjnych w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych (zwiększa się środki na realizowane zadanie pn.: „Przebudowa 

i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-

Koźlu wraz z wyposażeniem – etap I” – w zakresie dotyczącym przebudowy 

i modernizacji) zwiększa się o kwotę 6.239 zł (plan po zmianie wynosi 90.358 zł) 

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

jednostek budżetowych (zmniejsza się środki na realizowane zadanie pn.: „Wdrożenie 



programu finansowo – księgowego Vulcan Finanse” – zakończenie zadania) zmniejsza 

się o kwotę 1.239 zł (plan po zmianie wynosi 22.381 zł) 

 w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się plan finansowy 

wydatków inwestycyjnych w §6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki z otrzymanej 

darowizny pieniężnej na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki 

związane z modernizacją pomieszczeń sanitarnych i szatni Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu) realizowany przez Starostwo 

Powiatowe o kwotę 20.000 zł 

 w rozdziale 80115 – Technika zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych 

w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie pn.: 

„Termomodernizacja - docieplenie dachu i modernizacja sieci kominów budynku 

Laboratorium Zespołu Szkół Nr 3”) realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 o kwotę 

231.078 zł 

 w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zmniejsza się plan finansowy wydatków na dotacje 

inwestycyjne w §6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 

finansów publicznych (zmniejsza się w roku 2019 dotacje dla Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w związku z 

przesunięciem realizacji zadań na 2020 rok) realizowany przez Starostwo Powiatowe o 

kwotę 831.109 zł, w tym: 

= zmniejsza się środki na sfinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu w latach 2014-2020, z czego: 

- o kwotę 259.259 zł zadanie pn.: „Przebudowa i wyposażenie Oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii w celu poprawy wydajności usług medycznych w SPZOZ 

w Kędzierzynie-Koźlu” (zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020), 

- o kwotę 571.850 zł zadanie pn.: Wyposażenie Bloku Operacyjnego w celu poprawy 

wydajności usług medycznych w SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu” (zadanie będzie 

realizowane w 2020 roku) 

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

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

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej 

dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie-

Koźlu na wydatki majątkowe związane z modernizacją budynku placówki w zakresie 

demontażu zewnętrznych krat stalowych zamontowanych na oknach) realizowany przez 

Starostwo Powiatowe o kwotę 7.475 zł 

 

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

zwiększa się również plan przychodów budżetu o kwotę ogółem persaldo 410.967 zł, z czego: 

- zwiększa się o kwotę 1.242.076 zł przychodów z tytułu wolnych środków (§950), 

- zmniejsza się o kwotę 831.109 zł przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym (§952) 

 

   Ponadto dokonuje się zwiększenia planu rozchodów budżetu z tytułu spłaty otrzymanych 

krajowych pożyczek i kredytów (§992) o kwotę persaldo 1.622.973 zł (zwiększa się rozchody 

o kwotę 1.650.000 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zaciągniętego w 2013 roku kredytu 

długoterminowego w PKO PB SA. i jednocześnie zmniejsza się rozchody o kwotę 27.027 zł w 



związku ze zmniejszeniem rat spłacanych do końca br. – zmiana harmonogramu spłaty 

kredytu). 

 

   W Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zmienia się plan 

finansowy wydatków na dotacje na zadanie bieżące 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 Górowskiego o kwotę 13.124 zł (plan po zmianie wynosi 0 

zł), 

- zwiększa się dotacje dla Powiatu Mikołowskiego o kwotę 13.124 zł (plan po zmianie wynosi 

13.124 zł), 

 - zmniejsza się dotacje dla Powiatu Pruszkowskiego o kwotę 7.000 zł (plan po zmianie wynosi 

0 zł), 

- zwiększa się dotacje dla Powiatu Gliwickiego Grodzkiego o kwotę 7.000 zł (plan po zmianie 

wynosi 16.000 zł). 

      

    Ponadto w Zespole Szkół Nr 3 w rozdziale 80115 – Technika w planie wydatków 

majątkowych w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek zmienia się nazwę zadania 

dotyczącego wykonania dokumentacji tj.: „Termomodernizacja - docieplenie dachu wraz 

z ociepleniem budynku Laboratorium Zespołu Szkół Nr 3” otrzymuje nowe brzmienie 

„Termomodernizacja - docieplenie dachu i modernizacja sieci kominów budynku 

Laboratorium Zespołu Szkół Nr 3”. 

 

    W Powiatowym Zarządzie Dróg w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w planie 

wydatków majątkowych w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku 

z mylnym numerem drogi zmienia się nazwę zadania tj.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 1410 O ul. Kozielska w Gościęcinie”, które otrzymuje nowe brzmienie 

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411 O ul. Kozielska w Gościęcinie”, 

ponadto w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni 

drogi powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie-Koźlu” środki w kwocie 207.566 zł 

przeznacza się na realizację nowego zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi 

powiatowej na 2054 O ul. Ignacego Łukasiewicza w Kędzierzynie-Koźlu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


