
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXVIII/192/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 9 marca 2017 r. 

 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 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 2016 r. poz. 814 z późn. zm), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala co następuje:  

 

§ 1 

 

W uchwale Nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 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. 

- zmniejsza się planowane dochody bieżące 

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” 
 Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 

zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 162.424 zł z tytułu: 

 § 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” 

- dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów: 

Dział 020 – „LEŚNCTWO” 
 Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” 

 § 2700 – „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 88.780 zł, 

 § 2460 – „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 88.780 zł. 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 

 § 0580– „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 27.840 zł 

  § 0690 – „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 500 

zł, 

 § 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” 

zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 500 zł, 

 § 0950 –„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się 

planowane dochody bieżące o kwotę 27.840 zł. 

Dział 756 - „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI” 

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnych 

na podstawie ustaw” 

 § 0420 – „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” zmniejsza się planowane dochody bieżące o 

kwotę 40.000 zł, 

 § 0590 – „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” zwiększa się planowane dochody bieżące o 

kwotę 40.000 zł. 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80120 –„Licea ogólnokształcące”  
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 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 3.000 zł, 

 § 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 

Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się planowane 

dochody o kwotę 500 zł, 

 § 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” 

zwiększa się planowane dochody o kwotę 500 zł, 

 § 0690 –„Wpływy z różnych opłat” zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.000 zł, 

 

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 344.195 zł, w tym: 

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01005 - „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” zwiększa się planowane 

wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 20.000 zł, 

Rozdział 01008 - „Melioracje wodne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o 

kwotę 50.000 zł. 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 
Rozdział 75020 - „Starostwa Powiatowe” – zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 25.000 zł 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80102 –„Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

dotacji o kwotę 14.000 zł, 

Rozdział 80111 –„Gimnazja specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o 

kwotę 10.413 zł, 

Rozdział 80120 –„Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji 

o kwotę 1.278 zł, 

Rozdział 80134 –„Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

dotacji o kwotę 5.483 zł. 

Dział 852 – „POMOC  SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 55.000 zł 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85420 – „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące w 

grupie dotacji o kwotę 132.791 zł, 

Dział 855 - „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń 

na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000 zł, 

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

wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 15.230 zł, 

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 136.676 zł w tym: 

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 

41.176 zł, 

Dział 852 – „POMOC  SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 

35.000 zł, 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 
 Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 

10.500 zł, 

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 

 Rozdział 90005– „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się planowane 

wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, 

- dokonuje się przeniesienia: 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

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

majątkowe o kwotę 26.324 zł, którą przenosi się do: 
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Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe” na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 

kwotę 26.324 zł 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

28.632 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

wynagrodzeń w ww. rozdziale. 

 

3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2017 

roku. ”: 

 w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. 

 ppkt 4 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec-Zębowice na odcinku 

Grodziec – Knieja – I etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 

28.632 zł, 

 pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu 

 ppkt 6 w zadaniu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

Województwa Opolskiego” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o 

kwotę 26.324 zł, 

- dodaje się: 

 ppkt 19 zadanie pn. „Aranżacja i wykonanie mebli biurowych na potrzeby sekretariatu” i 

wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 60.000 zł, 

 ppkt 20 zadanie pn. „Zakup kserokopiarki” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne 

w kol. 6,7 i 8 w kwocie 7.500 zł. 

 ppkt 21 zadanie pn. „Dotacje dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony 

środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza realizowane 

w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych 

położonych w obrębie granic administracyjnych Powiatu Opolskiego” – dotacje i wprowadza 

się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 50.000 zł 

 pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 

- dodaje się: 

 ppkt 2 „zadanie pn. „Dostosowanie budynku Aneksu A Domu Pomocy Społecznej 

w Prószkowie do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej” 

i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 35.000 zł 

 pkt 4 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Tułowicach 

-dodaje się: 

 ppkt 4 zadanie pn. „Rozbudowa sieci internetowej dla wychowanków w Internacie 

ZS w Tułowicach” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 

10.500 zł. 

 

4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 643.295 zł, z 

tytułu: 

§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych - 643.295 zł, 

5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 643.295 zł, który będzie 

pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 do ww. uchwały z tytułu: 

z tytułu: 

§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych - 643.295 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. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. 

 

Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się w oparciu o: 

1) Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr ST8.4750.2.2017 informujące o 

planowanej na 2017 r.  kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych oraz o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2017 r., na podstawie którego 

zmniejszono planowane dochody o kwotę 162.424 zł. 

2) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 13 lutego 2017 r. 

Nr ZDP.FK.3012-1/11/2017, na podstawie którego przeniesiono planowane dochody w kwocie 

28.340 zł pomiędzy paragrafami rozdziału klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planów 

finansowych na 2017 r. do nowego brzmienia rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej oraz pisma 

z dnia 28 lutego 2017 r. Nr ZDP.FK.3012-1/12/2017 w sprawie przeniesienia planowanych 

wydatków majątkowych w kwocie 28.632 zł do grupy wynagrodzeń w związku z przejściem 

pracownika jednostki na emeryturę. 

3) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z dnia 27 lutego 2017 r. 

Nr ZSP.311.05.2017, na podstawie którego przeniesiono planowe dochody w kwocie 3.000 zł 

pomiędzy paragrafami rozdziału klasyfikacji budżetowej, w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania jednostki.  

4) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 25 stycznia 2017 r. 

Nr PCPR.FK.40809.18.2016.TS, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 

15.000 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w ramach rozdziału klasyfikacji 

budżetowej. 

5) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 13 stycznia 2017 r. 

Nr E.II.3012.1.2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 55.000 

zł w grupie wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika 

jednostki. 

6) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 13 lutego 2017 r. Nr Ldz.A-

III.2213.2.2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 35.000 

zł, w związku z wydaną decyzją przez Komendanta Miejskiego PSP w Opolu, w sprawie usunięcia 

uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe w budynku Aneksu A Domu Pomocy 

Społecznej w Prószkowie oraz postanowień w sprawie akceptacji rozwiązań zamiennych, 

zaproponowanych w wykonanej ekspertyzie technicznej. 

7) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 6 lutego 2017 r. Nr FK.3120.8.2017.JK, na 

podstawie którego przyznano 10.500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci 

internetowej dla wychowanków w Internacie ZS w Tułowicach”. 

8) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Opolu z dnia 9 stycznia 2017 r. Nr DDz-GK./0720-1/17 w 

sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 r. w związku z otrzymaniem 

darowizny od prywatnego ofiarodawcy, z przeznaczeniem na zakup multimedialnych pomocy 

naukowych dla podopiecznych placówki w kwocie 1.445 zł. 

9) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim z dnia 13 stycznia 

2017 r. Nr DDz.TO.0720.02.2017 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 

2017 r. w związku z otrzymaniem darowizny od prywatnego ofiarodawcy, z przeznaczeniem na 

opłacenie szkolnych wycieczek, kolonii, wyjść do kina, udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, 

imprezach kulturalnych dla podopiecznych placówki w kwocie 3.775 zł. 

10) Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 3 

lutego 2017 r. Nr OŚ.605.1.5.2017.MDz, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki 

bieżące o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych. 

11) Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 21 

lutego 2017 r. Nr OŚ.605.1.7.2017.MDz, o wprowadzenie do budżetu  Powiatu Opolskiego kwoty 

50.000 zł na udzielenie dotacji celowych dla osób fizycznych z budżetu na realizację zadań 

służących ochronie powietrza. 
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12) Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 27 

stycznia 2017 r. Nr GK.3032.6.2017.GZ, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki 

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

13) Wniosek Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 2 

marca 2017 r. Nr GK.3032.6.2017.GZ/2, na podstawie którego zmniejszono planowane wydatki 

majątkowe o kwotę 26.324 zł, w związku z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego” 

14) Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu z 

dnia 27 lutego 2017 r. Nr ES.3026.8.2017.AW, na podstawie którego zwiększono planowane 

wydatki bieżące w grupie dotacji o 163.965 zł, ze względu na zmianę wskaźnika metryczki 

subwencji oświatowej. 

15) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 

16 stycznia 2017 r., o przyznanie 60.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Aranżacja i wykonanie 

mebli biurowych na potrzeby sekretariatu”. 

16) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego Starostwa Powiatowego 

w Opolu z dnia 15 lutego 2017 r. Nr AG.16.2017.NM-Z, na podstawie którego wprowadzono nowe 

zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki” oraz przyznano środki finansowe w kwocie 7.500 

zł na jego realizację oraz w sprawie zwiększenia planowanych wydatków w grupie zadań 

statutowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa 

oraz innych wydatków związanych z bieżących funkcjonowaniem jednostki. 

 

 

 


