
UZASADNIENIE 

WYDATKI 

DZIAŁ 600 Transport i łączność 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.309,00 zł, § 4110 Składki na 

ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.011,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 718,00 zł a zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 

35.038,00 zł w związku z oszczędnościami. 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

Z uwagi na podział rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń dla pracowników zwiększono § 4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 165.138,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

o kwotę 26.403,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych o kwotę 2.522,00 zł. 

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

Zmniejszono § 4810 Rezerwy o łączną kwotę 262.000,00 zł, z rezerwy celowej na skutki regulacji wynagrodzeń 

pracowników. 

DZIAŁ Oświata i wychowanie 

Rozdział 80115 Technika 

Celem dostosowania  planu  wydatków związanych z nauką dzieci niepełnosprawnych (rozdział 80152) 

zmniejszono § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 14.899,00 zł, § 4110 Składki na 

ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.548,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 365,00 zł. 

 

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 

Celem dostosowania  planu  wydatków związanych z nauką dzieci niepełnosprawnych (rozdział 80152) 

zmniejszono § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 23.692,00 zł, § 4110 Składki na 

ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.051,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 581,00 zł. 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 



W związku z podziałem rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń pracowników zwiększono § 4010 

Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 12.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 

o kwotę 2.052,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych o kwotę 294,00 zł a zmniejszono § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający o kwotę 2.391,00 zł. 

 

Rozdział 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 

Z uwagi na dostosowanie planu wydatków związanych z niepełnosprawnościami uczniów na podstawie orzeczeń 

lekarskich zwiększono § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 38.591,00 zł, § 4110 Składki na 

ubezpieczenie społeczne o kwotę 6.599,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 946,00 zł. 

 

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 10.600,00 zł, § 4110 Składki na 

ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.901,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 241,00 zł zmniejszono natomiast § 4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, § 4700 Wpłaty na PPK 

finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 2.500,00 zł w związku z podziałem rezerwy celowej na skutki 

regulacji wynagrodzeń pracowników.  

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej nr 3 w Białochowie z uwagi na podział rezerwy celowej na regulację 

wynagrodzeń dla pracowników zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000,00 

zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.840,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy i 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 900,00 zł. 
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