
 

 

UCHWAŁA NR 750/16 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 9 czerwca 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r. 

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

z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

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

§ 1. W uchwale nr XV/97/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu: 

1. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków Powiatu Opolskiego: 

Dział 010– „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

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

wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 207 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 01042 - „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” na zwiększenie planowanych wydatków 

majątkowych o kwotę 207 zł. 

Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80110 – „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz 

osób fizycznych o kwotę 17.402 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale. 

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

świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.441 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale. 

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na 

rzecz osób fizycznych o kwotę 10.828 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale. 

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń 

o kwotę 12.000 zł, którą przenosi się do rozdziału: 

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę12.000 zł. 
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2. W załączniku nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych 

w 2016 r.” w: 

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

· ppkt 3 w zadaniu pod nazwą: „Rozbudowa odc. drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – 

Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu  

w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą – etap III a”, zwiększa się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 54.364 zł, 

· ppkt 6 w zadaniu pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka 

w m. Stare Siołkowice, ul Klapacz od km 7 + 560 do km 9+060 – opracowanie projektu budowlano–

wykonawczego” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 54.364 zł, 

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

· ppkt 1 w zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizacji operatu gruntów 

 i budynków PZGiK w Opolu” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 207 zł, 

pkt 4 w ramach zadań realizowanych przez ZS w Prószkowie 

· ppkt 3 w zadaniu pn. „Montaż urządzenia do pomiaru przepływów” zmniejsza się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 1.000 zł, 

pkt 7 w ramach zadań realizowanych przez ZS w Niemodlinie w zadaniu pn. „Projekt i kosztorys na 

modernizację boiska szkolnego, terenów zielonych oraz wjazdu” zwiększa się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 1.000 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego. 

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