
 

 

UCHWAŁA NR 1994/18 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 995) w związku z art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXV/253/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. dokonuje się następujących zmian 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 6.319 zł, w tym: 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

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

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 4.469 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 85504 - „Wspieranie rodziny” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.850 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 niżej wymienione zmiany planowanych wydatków 

budżetu Powiatu Opolskiego. 

zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 6.319 zł, w tym: 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

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

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększa się planowane wydatki bieżące w: 

·grupie zadań statutowych o kwotę 4.469 zł. 
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Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85504- „Wspieranie rodziny” zwiększa się planowane wydatki bieżące w: 

· grupie wynagrodzeń o kwotę 1.850 zł. 

dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków  

Dział 758 – „Różne rozliczenia” 

Rozdział 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe” - zmniejsza się planowane wydatki bieżące z rezerwy 

celowej przeznaczonej na odprawy dla pracowników powiatu o kwotę 82.470 zł, którą przenosi się do: 

Działu 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80110 – „Gimnazja” - na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 20.390 zł 

Rozdział 80120– „Licea ogólnokształcące” - na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 23.440 zł 

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” - na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie wynagrodzeń o kwotę 17.580 zł 

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” - na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 21.060 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. 
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