
 

 

UCHWAŁA NR 822/16 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r. 

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

z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 257 pkt 1 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 XV/97/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu: 

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

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 58.233,09 zł 

Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.084,92 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” 

Rozdział 80110 – „Gimnazja” zwiększa się planowane dochody o kwotę 56.598,19 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” 

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne” zwiększa się planowane dochody o kwotę 549,98 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 następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu. 

Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 1.084,92 zł, 

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

o kwotę 56.598,19 zł, 

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 549,98 zł. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 września 2016 r.

Poz. 1814



§ 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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