Załącznik Nr 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu Opolskiego
Nr 2202/18
z dnia 14 listopada 2018 r.

Uchwała Nr III/21/18
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r. r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019
Na podstawie art.12 pkt 5, ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 955 z późn.zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241
z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214 pkt 1 art. 215,art. 222, art. 235, art.236, art. 237,
art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:
§1
Uchwala się budżet Powiatu Opolskiego na rok budżetowy 2019.
§2
Dochody budżetu w wysokości – 79.247.948 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości – 76.368.880 zł,
2) majątkowe w wysokości – 2.879.068 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§3
Wydatki budżetu w wysokości - 81.634.626 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości – 71.326.752 zł,
2) majątkowe w wysokości – 10.307.874 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 97.636 zł,
2) celową w wysokości – 174.430 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu
kryzysowym.
3) celową w wysokości 817.493 zł przeznaczoną na odprawy dla pracowników powiatu
opolskiego.

§5
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 w kwocie 10.307.874 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały
§6
1. Deficyt budżetu w wysokości 2.386.678 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.386.678 zł.
§7
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 3.110.816 zł, oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości – 724.138 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§8
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały w wysokości 2.527.481 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały w wysokości 770.200 zł.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do niniejszej uchwały w wysokości 112.900 zł.
§9
1. Ustala się wykaz dotacji celowych w kwocie ogółem – 4.501.094 zł na zadania własne
powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych na 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
2. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych na kwotę – 6.135.244 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
polegających na:
a) zmianie planu wydatków majątkowych,
b) zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku
pracy.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie:
a) dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji
budżetowej z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych
wydatków w grupie wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych, oraz
z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych,
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. lokowania

wolnych

środków

budżetowych

na

rachunkach

w

bankach

niewykonujących bankowej obsługi Powiatu.
§ 11
Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
§ 13
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

