
 

 

UCHWAŁA NR 243/2015 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (Dz. U. 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 III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu: 

1. W załączniku nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego: 

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01005 - „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” zwiększa się planowane 

dochody majątkowe o kwotę 725.576 zł, z tytułu: 

· § 6417 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 13.000 zł z tytułu: 

· § 2110 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” 

2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się następujących zmian planowanych wydatków Powiatu 

Opolskiego: 

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01005 - „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” zwiększa się planowane 

wydatki majątkowe o kwotę 725.576 zł. 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń  

o kwotę 13.000 zł. 

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” 

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 250 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

wynagrodzeń w ww. rozdziale. 
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Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

o kwotę 2.500 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie świadczeń 

na rzecz osób fizycznych w ww. rozdziale. 

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

statutowych o kwotę 16.894 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w ww. rozdziale w kwocie 5.670 zł oraz do: 

Rozdziału 80120 – „Licea ogólnokształcące” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 

ogółem 11.224 zł w tym: 

· w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.800 zł, 

· w grupie zadań statutowych o kwotę 6.424 zł. 

Rozdział 80144 – „Inne formy kształcenia osobno niewymienione” zmniejsza się planowane wydatki 

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 2.985 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych ww. rozdziale w kwocie 2.100 zł oraz do: 

Rozdziału 80120 – „Licea ogólnokształcące” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych o kwotę 885 zł. 

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

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

w grupie zadań statutowych o kwotę 82 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 zadań 

statutowych o kwotę 17.520 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie dotacji w ww. rozdziale. 

3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych 

na 2015 r.” 

W pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 

ppkt 5 w zadaniu pn. „Zakup systemu do ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM” zwiększa się 

planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 442 zł, 

ppkt 6 w zadaniu pn. „Zakup komputera” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8  

o kwotę 362 zł, 

ppkt 7 w zadaniu pn. „Zakup urządzenia SR4 wraz z oprogramowaniem do wykonywania pomiarów 

natężenia ruchu na drogach powiatowych” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8  

o kwotę 80 zł 

w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu 

pkt 11 w zadaniu pn. „Scalanie gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki 

gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany o łącznej powierzchni 246 ha – IV etap 

projektu: zagospodarowanie poscaleniowe” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 10  

o kwotę 725.576 zł. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

  

 Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

 

Członek  

Zarządu Powiatu Opolskiego 

 

Krzysztof Wysdak 
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