UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ……/…../2022
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia

2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok
Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany:
1) zwiększa dochody bieżące budżetu o kwotę 1.000 zł, w wyniku zwiększenia w rozdziale
85322 środków z Funduszu Pracy o tę samą kwotę, na podstawie zawiadomienia Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej o numerze DF-I.4020.7.19.2021.JC z dnia 23 grudnia 2021 r.;
2) zwiększa wydatki bieżące budżetu o kwotę 14.639 zł, w wyniku zwiększenia w rozdziale:
a) 85311 planu wydatków na dotację dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie kosztów
funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach o kwotę 4.000 zł,
b) 85333 wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Krapkowicach o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów obsługi zadania określonego w art. 15zze4 ustawy z dnia 20 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych,
c) 80102 wydatków statutowych o kwotę 9.639 zł, z przeznaczeniem na realizację programu
„Laboratoria przyszłości” w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima
w Krapkowicach;
3) zwiększa przychody budżetu o kwotę 13.639 zł z tytułu:
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych o kwotę 4.000 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (tj. środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) o kwotę 9.639 zł;
4) inne zmiany:
W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przesuwa się plan wynagrodzeń i pochodnych
od nich z rozdziału 71012 do rozdziału 75020 w kwocie 268.930 zł w związku ze zmianą
przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej.
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