
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/169/13 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 19 lutego 2013 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.  

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwale-

nia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 10 ww. uchwały otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do:  

1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na:  

a) przenoszeniu planowanych wydatków majątkowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz 

poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi,  

b) zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;  

2) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przenie-

sień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian powodujących 

zwiększenie planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń oraz z wyłączeniem zmian wydatków mająt-

kowych;  

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach niewykonujących bankowej obsługi 

powiatu.  

2. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów Powiatu w tym:  

Dochody majątkowe:  

1) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 285.153 zł, w: Dziale 900 – „GOSPODARKA 

KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” Rozdział 90008 - „Ochrona różnorodności biologicznej 

i krajobrazu” z tytułu: § 6260 - „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych”.  

3. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu: 

Wydatki majątkowe:  

1) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w: Dziale 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA” Rozdział 90008 - „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”- o kwotę 285.153 zł;  

2) dokonuje się przeniesienia się planowanych wydatków.  

a) Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” – 

zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 96.000 zł, którą przenosi się do:  
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- Działu 020 – „LEŚNICTWO” Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” – na zwiększenie 

planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w kwocie 3.000 zł,  

- Działu 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nie-

ruchomościami” – na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych  

w kwocie 30.000 zł,  

- Działu 851 – „OCHRONA ZDROWIA” Rozdział 85195 - „Pozostała działalność” – wprowadza się 

planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych w kwocie 3.000 zł,  

- Działu 750 – „ADMINISTACJA PUBLICZNA” Rozdział 75020 - „Starostwo Powiatowe” – 

zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł,  

b) Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” Rozdział 85202 - „Domy Pomocy Społecznej” – zmniejsza się 

planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 200.000 zł, którą przenosi się do:  

- Działu 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”  

- na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w kwocie 200.000 zł.  

4. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie „Zadań inwestycyjnych 

na 2013 r.”  

- pkt 2 otrzymuje brzmienie „Zakup budynku biurowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 wraz z prawem użytkowania 

wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 13/4, 13/7, 13/9, karta mapy 53 położone przy ul. 1 Maja 29  

w Opolu oraz adaptacja pomieszczeń na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu” i zwiększa się nakłady 

inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 60.000 zł,  

- pkt 5 otrzymuje brzmienie „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego 

- II etap”,  

- w pkt 7 zadaniu pn. „Rewitalizacja techniczno - przyrodnicza zabytkowego parku przypałacowego w Zespo-

le Szkół w Tułowicach” – zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 10 o kwotę 285.153 zł.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Powiatu Opolskiego  

 

Stefan Warzecha 
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