
 

 

UCHWAŁA NR 1543/17 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 31 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 2017 r. poz. 1868) w związku z 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 zmiany planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego 

zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 86.070 zł, w tym: 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane dochody bieżące 

o kwotę 85.530 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 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany” zwiększa się planowane dochody bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 540 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”. 

zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 3.482,19 zł. 

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zmniejsza się planowane dochody 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 450,29 zł, 

·§ 2120 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat  

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” o kwotę 3.031,90 zł. 

zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 292.666 zł. 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

292.666 zł z tytułu: 
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·§ 6430 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych powiatu”. 

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

Opolskiego. 

zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 86.070 zł, w tym: 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane wydatki bieżące 

w grupie zadań statutowych o kwotę 85.530 zł. 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 540 zł. 

zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 3.482,19 zł, w tym: 

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 3.482,19 zł 

w tym w grupie: 

·świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 321,89 zł, 

· wynagrodzeń o kwotę 672,38 zł, 

·zadań statutowych o kwotę 2.487,92 zł. 

zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 292.666 zł, w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

292.666 zł. 

dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80110 – „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 130.955 zł,  

w tym w grupie: 

·świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 72.805 zł, 

· wynagrodzeń o kwotę 58.150 zł, 

które przenosi się do: 

Rozdziału 80130 - „Szkoły zawodowe” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 

ogółem 90.729 zł, w tym w grupie: 

·świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.640 zł, 

· wynagrodzeń o kwotę 64.810 zł, 

·zadań statutowych o kwotę 24.279 zł. 

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

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

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

o kwotę ogółem 40.226 zł, w tym w grupie: 

· wynagrodzeń o kwotę 37.662 zł, 

·zadań statutowych o kwotę 2.564 zł. 
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Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

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

16.010 zł w grupie zadań statutowych, którą przenosi się do: 

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

bieżących w grupie: 

· wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł, 

·zadań statutowych o kwotę 11.010 zł. 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

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

planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 10.000 zł w grupie zadań statutowych, którą przenosi się do: 

Rozdziału 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych w ww. kwocie. 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane wydatki bieżące 

w grupie wynagrodzeń o kwotę 11.720 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” 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 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

·świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.035 zł, 

· zadań statutowych o kwotę 83.618 zł. 

które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 

2.653 zł oraz na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w ww. rozdziale. 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń 

o kwotę 3.000 zł którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań 

statutowych w ww. rozdziale. 

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

wydatki w grupie wynagrodzeń o kwotę 7.100 zł którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących do grupy: 

·świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.400 zł, 

· zadań statutowych o kwotę 700 zł. 

w ww. rozdziale 

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

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

ppkt 2 w zadaniu „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O 

Luboszyce – Zawada w m. Zawada – VII etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7  

i 10 o kwotę 252.106 zł 

ppkt 3 w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK 46-Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska” 

zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 10 o kwotę 40.560 zł. 
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W pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie 

w ppkt 5 w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej 

przy ZS w Prószkowie + nadzór inwestorski” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8  

o kwotę 100.000 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 

 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

 

Członek  

Zarządu Powiatu Opolskiego 

 

Krzysztof Wysdak 
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