
 

 

UCHWAŁA NR 1603/17 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 180.149 zł, w tym: 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

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

o kwotę 118.100 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” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 20.849 zł 

z tytułu: 

·§ 2130 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”. 

Dział 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

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

bieżące o kwotę 18.000 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 85395 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 12.000 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 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 11.200 zł z tytułu: 
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·§ 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”. 

zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 45.985 zł, w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 45.985 zł 

z tytułu: 

·§ 6430 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych powiatu” 

zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 3.990 zł, w tym: 

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejsza się planowane 

dochody bieżące o kwotę 3.000 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 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

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

ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 990 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 nw. zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Opolskiego. 

zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 180.149 zł, w tym: 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

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

w grupie wynagrodzeń o kwotę 118.100 zł. 

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

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

19.497 zł, w tym w: 

·grupie wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł, 

·grupie zadań statutowych o kwotę 9.497 zł. 

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się o kwotę ogółem 1.352 zł, w tym w: 

·grupie wynagrodzeń o kwotę 1.034 zł, 

·grupie zadań statutowych o kwotę 318 zł. 

Dział 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

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

bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 18.000 zł. 

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń 

na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000 zł. 

Dział 855 – „RODZINA” 

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

rzecz osób fizycznych o kwotę 11.200 zł. 
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zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 45.985 zł 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 45.985 zł. 

zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 3.990 zł, w tym:  

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejsza się planowane 

wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 3.000 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 990 zł. 

dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: 

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń 

o kwotę 28.100 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków: 

- majątkowych o kwotę 24.000 zł 

- bieżących grupie zadań statutowych o kwotę 4.100 zł 

w ww. rozdziale. 

Rozdział 75075 – „Starostwa Powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń 

o kwotę 1.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań 

statutowych o kwotę 1.000 zł ww. rozdziale. 

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80110 – „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 104.369 zł,  

w tym w: 

·grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 27.759 zł, 

·grupie wynagrodzeń o kwotę 76.610 zł, 

które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych  

o kwotę 50.072 zł w ww. rozdziale oraz do: 

Rozdziału 80120 – „Licea ogólnokształcące” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

o kwotę ogółem 54.297 zł w tym w grupie: 

·grupie zadań statutowych o kwotę 30.360 zł 

·grupie wynagrodzeń o kwotę 23.937 zł. 

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń 

na rzecz osób fizycznych o kwotę 22.556 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 2.793 zł w ww. rozdziale oraz do: 

Rozdziału 80120 – „Licea ogólnokształcące” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie wynagrodzeń o kwotę 19.763 zł 

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 5.497 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie wynagrodzeń o kwotę 5.497 zł w ww. rozdziale. 

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

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

dotacji o kwotę 27.851 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych o kwotę 27.851 zł w ww. rozdziale. 
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Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejsza się planowane wydatki bieżące  

w grupie zadań statutowych o kwotę 10.800 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.800 zł w ww. rozdziale. 

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

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

się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 2.511 zł, w tym w: 

·grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.186 zł, 

·grupie wynagrodzeń o kwotę 1.325 zł, 

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

o kwotę 2.511 zł w ww. rozdziale 

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 

ogółem 48.028 zł, w tym: 

·w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.100 zł, 

·w grupie zadań statutowych o kwotę 42.928 zł 

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

48.028 zł w ww. rozdziale 

Rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zmniejsza się 

planowane wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.132 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 85410 – „Internaty i bursy szkolne” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie wynagrodzeń o kwotę 18.132 zł. 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zmniejsza się planowane wydatki w grupie świadczeń na rzecz 

osób fizycznych o kwotę 3 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków w grupie zadań 

statutowych o kwotę 3 zł w ww. rozdziale. 

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

wydatki bieżące o kwotę ogółem 14.000 zł, w tym: 

·w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.300 zł, 

·w grupie zadań statutowych o kwotę 10.700 zł, 

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

14.000 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” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 i 7  

o kwotę 159.185 zł w kol. 8 o kwotę 113.200 zł i w kol. 10 o kwotę 45.985 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 8 o kwotę 61.782 zł 

w ppkt 6 w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice – Prószków na odc. Nowa 

Kuźnica – Prószków – VI etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 21.023 zł 

w ppkt 8 w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odc. Chmielowice – Dziekaństwo - II etap” 

zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 30.395 zł 

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

ppkt 9 w zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 

o kwotę 24.000 zł. 
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§ 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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