
 

 

UCHWAŁA NR 373/15 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 29 października 2015 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r 

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

2015 r. poz. 1445) 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 (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu: 

1. W załączniku nr 1 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych dochodów Powiatu 

Opolskiego: 

zwiększa się planowane dochody majątkowe w: 

Dziale 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 248.415,79 zł, 

z tytułu: 

· § 6430 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych powiatu”. 

zwiększa się planowane dochody bieżące w: 

Dziale 853 -„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Rozdział 85321 - „Zespoły orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się planowane dochody bieżące  

o kwotę 94.000 zł, z tytułu: 

· § 2110 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” 

zmniejsza się planowane dochody bieżące w: 

Dziale 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 - „Domy Pomocy Społecznej” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 30.978 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 następujących zmian planowanych wydatków Powiatu 

Opolskiego: 

zwiększa się planowane wydatki majątkowe w: 
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Dziale 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 248.415,79 zł 

zwiększa się planowane wydatki bieżące w: 

Dziale 853 -„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Rozdział 85321 - „Zespoły orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się planowane wydatki bieżące  

o kwotę ogółem 94.000 zł, w tym: 

· w grupie wynagrodzeń o kwotę 70.003 zł, 

· w grupie zadań statutowych o kwotę 23.997 zł 

zmniejsza się planowane wydatki bieżące w: 

Dziale 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 - „Domy Pomocy Społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

30.978 zł, w tym: 

· w grupie dotacji o kwotę 28.146 zł, 

· w grupie zadań statutowych o kwotę 2.832 zł 

dokonuje się przeniesień: 

Dział 600– „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

zadań statutowych o kwotę 8.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w ww. rozdziale. 

Dział 750– „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 730.576 zł, 

w tym: 

· w grupie wynagrodzeń o kwotę 435.576 zł, 

· w grupie zadań statutowych o kwotę 295.000 zł, 

które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków w: 

· wydatkach majątkowych w grupie dotacji o kwotę 725.576 zł 

· wydatkach bieżących grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł. 

Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80110 – „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 81.835 zł, w tym w: 

· grupie zadań statutowych o kwotę 17.082 zł, 

· grupie dotacji o kwotę 64.753 zł, 

którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie świadczeń na rzecz osób 

fizycznych o kwotę 4.650 zł, w ww. rozdziale oraz do: 

Rozdziału 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

o kwotę ogółem 47.018 zł, w tym w: 

· grupie dotacji o kwotę 25.872 zł, 

· grupie wynagrodzeń o kwotę 12.806 zł, 

· grupie zadań statutowych o kwotę 5.240 zł, 

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.100 zł. 
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Rozdziału 80111 – „Gimnazja specjalne” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 

13.085 zł, w tym w: 

· grupie dotacji o kwotę 1.793 zł, 

· grupie wynagrodzeń o kwotę 8.491 zł, 

· grupie zadań statutowych o kwotę 201 zł, 

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.600 zł. 

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie dotacji o kwotę 17.082 zł, 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

141.760 zł, w tym w: 

· grupie dotacji o kwotę 37.420 zł, 

· grupie wynagrodzeń o kwotę 34.078 zł, 

· grupie zadań statutowych o kwotę 70.262 zł, 

które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych 

o kwotę 15.452 zł w ww. rozdziale oraz do: 

Rozdziału 80130 – „Szkoły zawodowe” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 106.727 zł, 

Rozdziału 80144 – „Inne formy kształcenia osobno niewymienione” na zwiększenie planowanych 

wydatków o kwotę ogółem 19.581 zł, w tym w: 

· grupie wynagrodzeń o kwotę 17.697 zł, 

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 793 zł. 

· grupie zadań statutowych o kwotę 1.091 zł, 

Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 41.754 zł, 

w tym w: 

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.129 zł, 

· grupie zadań statutowych o kwotę 31.625 zł. 

które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń w ww. rozdziale 

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” zmniejsza się planowane wydatki w grupie 

zadań statutowych o kwotę 4.700 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie wynagrodzeń w ww. rozdziale. 

Dział 854– „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85420 - „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zmniejsza się planowane wydatki bieżące  

w grupie dotacji o kwotę 125.500 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących do: 

Rozdziału 85410 - „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

125.500 zł, w tym w: 

· grupie wynagrodzeń o kwotę 96.678 zł, 

· grupie zadań statutowych o kwotę 28.000 zł, 

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 822 zł, 
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3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych 

na 2015 r.” w: 

pkt 12 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Tułowicach 

· ppkt 4 w zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Tułowicach wraz z zagospodarowaniem 

terenu w ramach rewitalizacji techniczno przyrodniczej części zabytkowego parku przypałacowego” 

zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 10 o kwotę 248.415,79 zł, 

pkt 11 w zadaniu pn. „Scalanie gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki 

gmina Dobrzeń Wielki w obrębie Biadacz gmina Łubniany o łącznej powierzchni 246 ha IV etap projektu: 

zagospodarowanie poscaleniowe” dodaje się: 

· ppkt 1 „Zwrot dotacji” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 10 o kwotę 725.576 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego. 

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

Opolskiego. 

  

 Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

 

Członek  

Zarządu Powiatu Opolskiego 
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