Uchwała Nr XV/97/15
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2016
Na podstawie art.12 pkt 5, ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (t.j.Dz.U.z 2015 r. poz. 1445 z póź. zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241
z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214 pkt 1 art. 215,art. 222, art. 235, art.236, art. 237,
art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego, uchwala się co następuje:
§1
Uchwala się budżet Powiatu Opolskiego na rok budżetowy 2016.
§2
Dochody budżetu w wysokości – 74.377.411 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości – 73.777.411 zł,
2) majątkowe w wysokości – 600.000 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§3
Wydatki budżetu w wysokości - 76.855.278 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości – 68.763.033 zł,
2) majątkowe w wysokości – 8.092.245 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 77.852 zł,
2) celową w wysokości – 155.902zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu
kryzysowym.
§5
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do uchwały

§6
1. Deficyt budżetu w wysokości 2.477.867 zł, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.477.867 zł,
§7
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 3.202.005 zł, oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości – 724.138 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§8
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały w wysokości 1.474.514 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały w wysokości 1.087.500 zł.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do niniejszej uchwały w wysokości 20.000 zł.
§9
1. Ustala się wykaz dotacji celowych w kwocie ogółem – 5.656.846 zł na zadania własne
powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych na 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
2. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych na kwotę – 5.107.027 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
polegających na :
a)zmianie planu wydatków majątkowych,
b) zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa
w 2017 r.
3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie:
a) dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji
budżetowej z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych

wydatków w grupie wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych, oraz
z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych,
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa
w 2017 r.
4) lokowania

wolnych

środków

budżetowych

na

rachunkach

w

bankach

niewykonujących bankowej obsługi Powiatu.
§ 11
Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
§ 13
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

