
 

 

UCHWAŁA NR 1496/14 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/241/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie uchwa-

lenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu: 

1. W załączniku nr 1 do ww. uchwały dokonuje się następujących zmian planowanych dochodów Powiatu w: 

Dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

320.000 zł z tytułu: 

• § 6300 – „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samo-

rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”. 

2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały wprowadza się niżej wymienione zmiany planowanych wydatków. 

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

320.000 zł, 

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących: 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80110 – „Gimnazja”– zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych 

o kwotę 6.080 zł, którą przenosi się do: 

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

w grupie zadań statutowych. 

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań sta-

tutowych o kwotę 7.500 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków w grupie świad-

czeń na rzecz osób fizycznych w ww. rozdziale. 

Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące 

w grupie zadań statutowych o kwotę 2.700 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w ww. rozdziale. 
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Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące 

w grupie zadań statutowych o kwotę 41 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 85295 - „Pozostała działalność” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych. 

Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji  

o kwotę 391 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań sta-

tutowych w ww. rozdziale. 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

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

pie zadań statutowych o kwotę 76.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bie-

żących w grupie świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych w ww. rozdziale. 

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

na 2014 r.” 

w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wprowadza się nastę-

pujące zmiany w: 

ppkt 4 w zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i remontem drogi powiatowej  

nr 1519 O w miejscowości Ligota Tułowicka” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 9 

o kwotę 30.000 zł, 

ppkt 8 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice - Dobrzeń Wielki – Masów  

w m. Brzezie ok. km 5 + 182 do km 6 + 000 I etap” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 

7 i 9 o kwotę 350.000 zł. 

§ 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. 
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