
 

 

UCHWAŁA NR 571/19 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 17 października 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r. 

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

z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, 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 

budżetu Powiatu Opolskiego: 

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 365.875,10 zł w: 

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 

ogółem 365.875,10 zł, z tytułu: 

·§ 6300 - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”  

o kwotę 342.989 zł, 

·§ 6309 - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych” o kwotę 22.886,10 zł 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 120.000 zł w: 

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 120.000 zł,  

z tytułu: 

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

2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych wydatków 

budżetu Powiatu Opolskiego: 

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.280 zł w: 

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

2.280 zł; 
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- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 483.595,10 zł w: 

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 

ogółem 363.595,10 zł, w tym w grupie: 

- zadań statutowych o kwotę 298.695,10 zł, 

- wynagrodzeń o kwotę 60.000 zł, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.900 zł, 

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

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

120.000 zł, w tym w grupie: 

- zadań statutowych o kwotę 80.000 zł, 

- dotacji o kwotę 40.000 zł; 

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących: 

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejsza się planowane wydatki bieżące  

w grupie zadań statutowych o kwotę 1.922 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

majątkowych o kwotę 1.922 zł w ww. rozdziale; 

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

statutowych o kwotę 1.900 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie wynagrodzeń o kwotę 1.900 zł w ww. rozdziale; 

Dział 855 - „RODZINA” 

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń  

na rzecz osób fizycznych o kwotę 29.400 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących o kwotę ogółem 29.400 zł, w tym w grupie: 

wynagrodzeń o kwotę 12.300 zł, 

dotacji o kwotę 17.100 zł; 

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

wydatki bieżące o kwotę ogółem 41.000 zł, w tym w grupie: 

- zadań statutowych o kwotę 150 zł, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.850 zł, którą przenosi się na zwiększenie 

planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 41.000 zł; 

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 122 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 80115 - „Technika” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań 

statutowych o kwotę 11 zł, 

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

w grupie zadań statutowych o kwotę 111 zł; 

Dział 854 - „EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

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

statutowych o kwotę 40.440 zł, którą przenosi się do: 
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Rozdziału 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”  

na zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 40.440 zł, w tym w grupie: 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.440 zł, 

- wynagrodzeń o kwotę 35.000 zł, 

- zadań statutowych o kwotę 4.000 zł; 

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

planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.560 zł, którą przenosi 

się do: 

Rozdziału 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na zwiększenie 

planowanych wydatków bieżących w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.560 zł; 

Dział 855 - „RODZINA” 

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

osób fizycznych o kwotę 26.000 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 26.000 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 12 zadanie otrzymuje brzmienie: „Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie 

opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - wypłata 

odszkodowań za przejęcie gruntów DP 1702 O i DP 1703 O - Gmina Łubniany” zmniejsza się 

planowane nakłady inwestycyjne w kol 8 o kwotę 363.595,10 zł, zwiększa się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol 9 o kwotę 363.595,10 zł, 

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

·ppkt 1 zadanie otrzymuje brzmienie: „Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim 

- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - wypłata odszkodowań  

za przejęcie gruntów DP 1702 O i DP 1703 O - Gmina Łubniany” i zwiększa się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol 6, 7 i 9 o kwotę 2.280 zł, 

·ppkt 7 w zadaniu pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa 

Opolskiego” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 1.922 zł. 

4. W załączniku nr 6 do ww. uchwały w: 

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego: 

Dział 855 - „RODZINA” 

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze” 

·§ 2320 - „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane dotacje  

i wydatki bieżące o kwotę 17.100 zł. 

5. W załączniku nr 7 do ww. uchwały - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez: 

Dotacje celowe na zadania własne powiatu 

II. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 

- zwiększa się planowane dotacje o kwotę 40.000 zł w: 

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej” 

·§ 2580 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 40.000 zł (DPS Dobrzeń Wielki). 
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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. 

  

 Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

Członek Zarządu 

 Powiatu Opolskiego 

 

Krzysztof Wysdak 
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