
 

 

UCHWAŁA NR 1468/17 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 5 października 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 zmiany planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego. 

zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 185.500 zł, w tym: 

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

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

bieżące o kwotę 126.500 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”. 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 59.000 zł, 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” 

zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 41.000 zł, w tym: 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 1.000 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”. 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 40.000 zł, z tytułu: 

·§ 2130 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”. 
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W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych budżetu Powiatu 

Opolskiego 

zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 185.500 zł 

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

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

bieżące o kwotę ogółem 126.500 zł, w tym: 

·w grupie wynagrodzeń o kwotę 116.500 zł, 

·w grupie zadań statutowych o kwotę 10.000 zł. 

Dział 855 – „RODZINA” 

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

na rzecz osób fizycznych o kwotę 59.000 zł 

zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 41.000 zł 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 1.000 zł 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

40.000 zł, w tym: 

·w grupie dotacji o kwotę 25.000 zł, 

·w grupie zadań statutowych o kwotę 15.000 zł. 

dokonuje się przeniesień 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

zadań statutowych o kwotę 20.003 zł, która przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

majątkowych o kwotę 20.000 zł w ww. rozdziale oraz do: 

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

w grupie zadań statutowych o kwotę 3 zł. 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

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

wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 5.000 zł w ww. rozdziale 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80110 – „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 108.861 zł w tym  

w grupie: 

świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000 zł, 

wynagrodzeń o kwotę 30.038 zł, 

zadań statutowych o kwotę 10.823 zł, 

dotacji o kwotę 38.000 zł. 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

71.851 zł w tym w grupie: 

świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 45.851 zł, 

dotacji o kwotę 26.000 zł. 
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Rozdział 80144 – „Inne formy kształcenia osobno niewymienione” zmniejsza się planowane wydatki 

bieżące o kwotę ogółem 18.598 zł w tym w grupie: 

świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.072 zł, 

wynagrodzeń o kwotę 1.250 zł, 

zadań statutowych o kwotę 7.276 zł 

powyższe zmniejszenia przenosi się do: 

Rozdziału 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie dotacji o kwotę 27.562 zł 

Rozdziału 80111 – „Gimnazja specjalne” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

dotacji o kwotę 20.026 zł 

Rozdziału 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie dotacji o kwotę 40.060 zł 

Rozdziału 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 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 o kwotę ogółem 111.662 zł, w tym w grupie: 

wynagrodzeń o kwotę 91.038 zł, 

zadań statutowych o kwotę 20.624 zł. 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85420 - „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zmniejsza się planowane wydatki bieżące  

w grupie dotacji o kwotę 182.648 zł, którą przenosi się do: 

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

na zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 88.200 zł w tym w grupie: 

wynagrodzeń o kwotę 68.200 zł, 

zadań statutowych o kwotę 20.000 zł. 

Rozdziału 85410 - „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

90.948 zł w tym w grupie: 

wynagrodzeń o kwotę 12.500 zł, 

zadań statutowych o kwotę 78.448 zł. 

Rozdziału 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zwiększa się 

planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.500 zł. 

W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych 

w 2017 roku” 

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

ppkt 11 w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz 

budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” zmniejsza się przeniesione nakłady 

inwestycyjne w kol. 6 o kwotę 5.250 zł, 

ppkt 16 w zadaniu pn.: „Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska – II etap” zwiększa się planowane 

nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 20.000 zł, 

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

ppkt 9 w zadaniu pn.: „Zakup sprzętu komputerowego” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne 

w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 30.000 zł, 
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ppkt 19 w zadaniu pn.: „Aranżacja i wykonanie mebli biurowych na potrzeby sekretariatu” zmniejsza 

się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 30.000 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 
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Sybilla Stelmach 
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