
 

 

UCHWAŁA NR 1160/17 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 3 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego: 

1. W załączniku nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów 

budżetu Powiatu Opolskiego 

zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 210.000 zł, w tym: 

Dział 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się planowane dochody 

bieżące z tytułu: 

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

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę 120.000 zł 

Dział 855 - „RODZINA” 

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 

·§ 2160 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” o kwotę 90.000 zł 

zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 19.082 zł, w tym: 

Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 

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

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę 2 zł 

Dział 755 - „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” 

Rozdział 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna” zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 

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

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę 80 zł 
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Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 

·§ 2130 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 19.000 zł. 

2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego. 

zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 210.000 zł, w tym: 

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się planowane wydatki 

bieżące o kwotę ogółem 120.000 zł, w tym w: 

·grupie wynagrodzeń o kwotę 68.145 zł, 

·grupy zadań statutowych o kwotę 51.855 zł. 

Dział 855 - „RODZINA” 

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz 

osób fizycznych o kwotę 90.000 zł 

zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 19.082 zł, w tym: 

Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń 

o kwotę 2 zł. 

Dział 755 - „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” 

Rozdział 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 80 zł. 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 21.840 zł, kwotę 2.840 zł przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie dotacji w ww. rozdziale. 

Dział 855 - „RODZINA” 

Rozdział 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zmniejsza się planowane 

wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 775 zł, którą przenosi się  

na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie dotacji w ww. rozdziale 

dokonuje się przeniesień wydatków bieżących 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

dotacji o kwotę 13.600 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków do: 

Rozdziału 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie dotacji o kwotę 13.600 zł 

dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych  

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 

6.100.667 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych 

o kwotę 6.100.667 zł. 
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Dział 803 – „SZKOLNICTWO WYŻSZE” 

Rozdział 80395 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, 

którą przenosi się do: 

Rozdziału 80306 – „Działalność dydaktyczna” na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych  

w kwocie 50.000 zł. 

3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2017” w: 

- w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu: 

ppkt 4 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec – Zębowice na odcinku 

Grodziec – Knieja I etap zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 118.868 zł, 

- w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu 

dodaje się: 

ppkt 18 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec – Zębowice na odcinku 

Grodziec Knieja I etap”- dotacje i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8  

w kwocie 118.868 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

 

Członek  

Zarządu Powiatu Opolskiego 

 

Krzysztof Wysdak 

 

 

Członek  

Zarządu Powiatu Opolskiego 

 

Sybilla Stelmach 
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