
 

 

UCHWAŁA NR 943/16 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 10 listopada 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 (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 814) 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. 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 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego 

- zwiększa się planowane dochody bieżące w o kwotę ogółem 70.740 zł, w tym: 

Dział 010 -„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 8.271 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” 

Dział 600– „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 

10.000 zł z tytułu: 

·§ 2710 - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” 

Dział 700– „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

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

bieżące o kwotę 52.469 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”, 

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 20.000 zł, w tym: 

Dział 710– „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane dochody majątkowe 

o kwotę 20.000 zł z tytułu: 

·§ 6300 - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, 
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- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 69.950 zł, w tym: 

Dział 010 -„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

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

dochody bieżące o kwotę 11.771 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” 

Dział 851– „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 6.379 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”. 

Dział 852 -„POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 

51.800 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 zmiany planowanych wydatków Powiatu Opolskiego. 

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 69.950 zł, w tym: 

Dział 010 -„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

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

wydatki bieżące o kwotę ogółem 11.771 zł, w tym: 

·w grupie wynagrodzeń o kwotę 8.271 zł, 

·w grupie zadań statutowych o kwotę 3.500 zł. 

Dział 851– „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 6.379 zł. 

Dział 852 -„POMOC SPOŁECZNA” 

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

ogółem 51.800 zł, w tym: 

·w grupie dotacji o kwotę 10.800 zł, 

·w grupie zadań statutowych o kwotę 41.000 zł, 

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 90.740 zł, w tym: 

Dział 010 -„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 8.271 zł. 

Dział 600– „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 

10.000 zł, w tym: 

·w grupie wynagrodzeń o kwotę 9.800 zł, 

·w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł. 
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Dział 700– „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

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

w grupie zadań statutowych o kwotę 57.469 zł. 

Dział 750– „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane wydatki 

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 15.000 zł, 

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących 

Dział 600– „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

zadań statutowych o kwotę 5.300 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących 

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

Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80110 – „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych  

o kwotę 2.600 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

świadczeń na rzecz osób fizycznych w ww. rozdziale. 

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

statutowych o kwotę 9.097 zł którą, przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków do: 

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

zadań statutowych o kwotę 6.758 zł, 

Rozdziału 80111 – „Gimnazja specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 2.339 zł, 

Rozdziału 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zmniejsza się planowane wydatki 

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 4.500 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w: 

·grupie wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł, 

·grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł w ww. rozdziałach 

Dział 851– „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85149 - „Programy polityki zdrowotnej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 3.300 zł którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków do: 

Rozdziału 85195 - „Pozostała dzielność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 3.300 zł. 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejsza się 

planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.007 zł, którą przenosi się 

na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale. 

3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się następujących zmian w „Planie zadań inwestycyjnych 

w 2016 roku” 

w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wprowadza się niżej 

wymienione zmiany: 

·ppkt 2 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1508 relacji Niemodlin – Lewin Brzeski od km 

6+392 do 7+392 wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach zmniejsza się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 58.425 zł, 

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

w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 4.112 zł, 

·ppkt 7 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 b” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne  

w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 4.112 zł, 

·ppkt 8 w zadaniu pod nazwą „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej  

nr 1729 O Luboszyce – Zawada w m. Zawada VI etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne  

w kol. 6,7 i 8 o kwotę 13.715 zł, 

·ppkt 12 w zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice – Prószków  

na odc. Nowa Kuźnia Prószków V etap” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8  

o kwotę 40.000 zł, 

·ppkt 13 w zadaniu pod nazwą: „Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O 

Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – Grodków i 1509 O Magnuszowice  

– Magnuszowiczki w m. Magnuszowice – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” zmniejsza 

się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 2.860 zł, 

·ppkt 14 w zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok 

w m. Dąbrowa ul. Sokolnicka” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 35.000 zł, 

pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu wprowadza się niżej 

wymienione zmiany: 

·ppkt 16 w zadaniu pn. „e – usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 

opolskiego” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 8 o kwotę 20.000 zł, zwiększa się 

planowane nakłady inwestycyjne w kol. 9 o kwotę 20.000 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego. 

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

Województwa Opolskiego. 
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