
 

 

UCHWAŁA NR 281/15 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 21 lipca 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.  

z 2013 r. poz. 595) w związku z art. 257 pkt 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 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 2 do ww. uchwały dokonuje się następujących zmian planowanych wydatków Powiatu 

Opolskiego: 

Dział 750– „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 - „Starostwo powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń 

o kwotę 18.500 zł, którą przenosi się do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w ww. rozdziale. 

Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

o kwotę 4.320 zł, którą przenosi się do: 

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

zadań statutowych kwotą 2.010 zł 

Rozdziału 80130 – „Szkoły zawodowe” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych kwotą 2.220 zł 

Rozdziału 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych kwotą 90 zł 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 - „Domy Pomocy Społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 20.000 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie wynagrodzeń. 
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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 

Województwa Opolskiego. 
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