
 

 

UCHWAŁA NR 1083/13 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 25 października 2013 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 595) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr XIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu:  

I. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały zwiększa się planowane dochody powiatu w nw. podziałach klasyfikacji 

budżetowej:  

Dochody majątkowe.  

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe.”- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 

219 699 zł z tytułu:  

§ 6430 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj-

nych własnych powiatu”  

Dochody bieżące.  

DZIAŁ 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” -zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 24.300 zł, z 

tytułu:  

§ 2130 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.”  

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” -zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 

4.800 zł, z tytułu:  

§ 2130 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.”  
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II. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu:  

Wydatki majątkowe. 

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe.” - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 

219 699 zł.  

Wydatki bieżące.  

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne.” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

dotacji o kwotę 148.087 zł, którą przenosi się do:  

Rozdziału 80111 – „Gimnazja specjalne.” – na zwiększenie planowanych wydatków w grupie dotacji  

o kwotę 133.327 zł, oraz do :  

Rozdziału 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne.” – na zwiększenie planowanych wydatków grupie do-

tacji o kwotę 14.760 zł.  

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne.” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań sta-

tutowych o kwotę 1.400 zł, która przenosi się do:  

Rozdziału 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne.” – na zwiększenie planowanych wydatków bieżących 

w grupie zadań statutowych  

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów.” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 5.440 zł, którą przenosi się do:  

Rozdziału 85410 - „Internaty i bursy szkolne.”- na zwiększenie planowanych wydatków bieżących grupie 

wynagrodzeń.  

DZIAŁ 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogó-

łem 24.300 zł w tym:  

- w grupie dotacji o kwotę 10.250 zł.  

- w grupie zadań statutowych o kwotę 14.050 zł.  

 Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”- zwiększa się planowane wydatki bieżące w 

grupie wynagrodzeń o kwotę 4.800 zł. 

III. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie „Zadań inwestycyjnych 

na 2013 r.”  

1. w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza się następujące zmiany:  

ppkt 1 w zadaniu pn. „Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek – Przywory – przebudowa drogi na odc Tarnów 

Opolski – Kosorowice ” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 10 o kwotę 220.234 zł.  

ppkt 3 w zadaniu pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128km 

0+825 w miejscowości Kępa I etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 10 o kwotę 

535 zł. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego  

  

 Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

 

Członek  

Zarządu Powiatu Opolskiego 

 

Zofia Kotońska 
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