
 

 

UCHWAŁA NR 1303/17 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 31 maja 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 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 zwiększenia planowanych dochodów 

budżetu Powiatu Opolskiego. 

zwiększa się planowane dochody bieżące 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 

·§ 2710 - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się planowane dochody 

bieżące o kwotę 51.000 zł. 

zwiększa się planowane dochody majątkowe 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 

·§ 6300 - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” 

zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 108.509 zł. 

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

Opolskiego. 

zwiększa się planowane wydatki bieżące 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

statutowych o kwotę 159.509 zł 
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dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

71.150 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych 

w ww. rozdziale. 

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” 

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 358 zł, którą przenosi się do 

Działu 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” 

Rozdziału 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w: 

·grupie dotacji o kwotę 351 zł, 

·w grupie zadań statutowych o kwotę 7 zł. 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale. 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85149 - „Programy polityki zdrowotnej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 8.640 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie dotacji w ww. rozdziale. 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane bieżące w grupie wynagrodzeń  

o kwotę 19.232 zł, którą przenosi się do: 

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

bieżących w: 

·w grupie wynagrodzeń o kwotę 16.502 zł, 

·w grupie zadań statutowych o kwotę 2.730 zł. 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejsza 

się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 3.194 zł, którą przenosi się na zwiększenie 

planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale. 

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 15.000 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na zwiększenie 

planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 15.000 zł. 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń  

na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.270 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w: 

·grupie wynagrodzeń o kwotę 6.170 zł, 

·grupie zadań statutowych o kwotę 1.100 zł. 

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

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

·ppkt 8 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Chmielowice – Dziekaństwo – 

II etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 179.659 zł, 

·ppkt 10 w zadaniu pn. „Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie” zwiększa się 

planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 9 o kwotę 108.509 zł, 

W pkt 6 w zadaniu pn. „Zakup mieszkania wraz z pierwszym wyposażeniem” skreśla się Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu - realizuje Starostwo Powiatowe w Opolu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

 

Członek  

Zarządu Powiatu Opolskiego 

 

Krzysztof Wysdak 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1678


		2017-06-19T12:20:45+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




