
 

 

UCHWAŁA NR VI/45/19 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 11 lutego 2019 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r. 

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

z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr III/21/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego: 

1. W załączniku nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów 

Powiatu Opolskiego: 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 10.000 zł, w tym: 

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się 

planowane dochody bieżące z tytułu: 

· § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 10.000 zł. 

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

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 250.000 zł w: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

250.000 zł; 

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 315.270 zł w: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 250.000 zł, 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się planowane 

wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 3.200 zł, 

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się planowane 

wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł, 
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Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

47.870 zł, w tym w grupie: 

wynagrodzeń o kwotę 45.476 zł, 

dotacji o kwotę 2.394 zł, 

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

wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 4.200 zł; 

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących: 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 95.000 zł, którą przenosi się do: 

Działu 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

wynagrodzeń o kwotę ogółem 95.000 zł. 

3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2019 roku”: 

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

·ppkt 1 zadanie otrzymuje brzmienie pn. „Kanalizacja deszczowa w ul. Opolskiej – droga  

nr 1763 O i ul. Lipowej – droga nr 1755 O w Osinach I etap”, 

·ppkt 6 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska–Biedaszka  

w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060- etap II” zwiększa się planowane 

nakłady inwestycyjne w kol. 6 o kwotę 52.096 zł, 

dodaje się: 

·ppkt 8 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1513 O Skarbiszowice-Tułowice  

na odcinku od km 0+000 do km 1+300 – opracowanie projektu budowlano - wykonawczego”  

i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 150.000 zł, 

·ppkt 9 zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1507 

Magnuszowice–Grodków na odcinku od km 0+000 do km 2+949 - opracowanie projektu 

budowlano-wykonawczego” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8  

w kwocie 100.000 zł. 

4. W załączniku nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 555.270 zł, z tytułu: 

·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 555.270 zł. 

Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 555.270 zł, który będzie pokryty z tytułu: 

·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 555.270 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Powiatu Opolskiego 

 

Stefan Warzecha 
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