
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXX/213/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 maja 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 Powiatu Opolskiego. 

zwiększa się planowane dochody majątkowe 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu: 

 § 6680 – „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego” o kwotę 22.017 zł. 

zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 1.576.809 zł w tym: 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 

 § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” o kwotę 

15.500 zł, 

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”  

zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 

 § 0940 – „Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych” o kwotę 1.309 zł, 

 § 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 

oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” o kwotę 

1.560.000 zł, 

zmniejsza się planowane dochody bieżące 

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”  

 § 0830 - „Wpływy z usług” o kwotę 1.560.000 zł, 

 

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu 

Powiatu Opolskiego 

zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 1.223.000 zł w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

zadań statutowych o kwotę 1.200.000 zł,  

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane wydatki 

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 7.500 zł. 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 15.500 zł. 

zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 15.000 zł w tym: 
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Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 9.000 zł. 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 

6.000 zł. 

 

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

roku”: 

pkt 4 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Tułowicach  

dodaje się 

 ppkt 5 zadanie pn. „Serwis pogwarancyjny instalacji kolektorów słonecznych w Zespole Szkół w 

Tułowicach” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 15.000 zł, 

 

4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.199.174 zł, z 

tytułu: 

§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych - 1.199.174 zł 

 

5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 1.199.174 zł, który będzie 

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

§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych - 1.199.174 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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UZASADNIENIE 

 

 

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

 

1) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 12 maja 2017 r. Nr FK.3120.19.2017.JK 

na podstawie którego zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 15.500 zł, w związku z 

darowizną otrzymaną na cele edukacyjne – „60 lecie Edukacji Leśnej”. 

2) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

Nr FK.3120.17.2017.JK o przyznanie środków finansowych w kwocie 15.000 zł na realizację 

nowego zadania inwestycyjnego pn.„Serwis pogwarancyjny instalacji kolektorów słonecznych w 

Zespole Szkół w Tułowicach”, oraz zwiększenie planowanych wydatków z przeznaczeniem na 

remont dachu budynku. 

3) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 15 maja 2017 r. 

Nr ZDP.FK.3012/1/23/2017 o zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na remonty 

nawierzchni jezdnych dróg powiatowych 

4) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. 

Nr E II.3012.06.2017, o przeniesienie planowanych dochodów między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej. 

 


