
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXXVI/265/1817 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 1 lutego 2018 r. 

 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 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 2017 r. poz. 1868), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr XXXV/253/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie 

chwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 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 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody bieżące 

o kwotę 527 zł z tytułu: 

§ 2057 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego” 

zwiększa się planowane dochody majątkowe 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” zwiększa się planowane dochody 

majątkowe o kwotę 224.320 zł z tytułu: 

§ 6257 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego”. 

 

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

Powiatu Opolskiego 

zwiększa się planowane wydatki bieżące 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

w grupie zadań statutowych o kwotę 527 zł 

zwiększa się planowane wydatki majątkowe 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” zwiększa się planowane wydatki 

majątkowe o kwotę 224.320 zł z tytułu: 

dokonuje się przeniesienia 

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

wynagrodzeń o kwotę 50.000 zł którą przenosi się do: 

Działu 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”  
Rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami” na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie dotacji o 50.000 zł. 

 

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

inwestycyjnych w 2018 roku”: 

w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu dokonuje się 

n.w zmian: 

dodaje się: 

ppkt 22 zadanie pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim - etap I” 

wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 kwotę 3.867.269 zł i  w kol 7 i 10 

kwotę 224.320 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 

 

do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. 
 

 

Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. dokonuje się w oparciu o: 

 

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 20 stycznia 2018 r., 

Nr OR.042.5.2016.MK na podstawie którego zwiększono planowane dochody 

i wydatki o łączną kwotę 224.847 zł z przeznaczeniem na realizację projektu 

partnerskiego związanego z budową infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie 

powiatu opolskiego, 

2)  Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24 stycznia 

2018 r., Nr ES.3023.3.2018.MC o zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na 

dotację celowa związaną z ochroną zabytków. 

 


