
 

 

UCHWAŁA NR 955/16 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 24 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 (j.t. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870) 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 budżetu Powiatu Opolskiego. 

- 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”, 

- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 6.938 zł, w tym: 

Dział 020 – „LEŚNICTWO” 

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 2.000 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” 

Dział 852 -„POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 4.938 zł z tytułu: 

·§ 2160 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. 

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

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł 

Dział 710– „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

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

o kwotę 20.000 zł, 
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- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 6.938 zł, w tym: 

Dział 020 – „LEŚNICTWO” 

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych 

o kwotę 2.000 zł 

Dział 852 -„POMOC SPOŁECZNA” 

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

na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.938 zł, 

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: 

Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

statutowych o kwotę 38.455 zł którą, przenosi się do: 

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

w grupie dotacji o kwotę 28.170 zł, 

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

dotacji o kwotę 10.285 zł, 

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

dotacji o kwotę 81.437 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 80111 – „Gimnazja specjalne” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

dotacji o kwotę 81.437 zł, 

Dział 852 -„POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” zmniejsza się planowane wydatki bieżące  

w grupie zadań statutowych o kwotę 45 zł, która przenosi się do: 

Rozdziału 85295 – „Pozostała działalność” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 45 zł, 

Dział 700– „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

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

bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 26.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale, 

Dział 710– „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 1.000 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 10.610 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 16 rozszerza się nazwę zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu osobowo – dostawczego i zakup 

samochodu osobowego”, 
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w 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” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 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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Leonarda Płoszaj 

 

 

Członek  

Zarządu Powiatu Opolskiego 

 

Krzysztof Wysdak 

 

 

Członek  

Zarządu Powiatu Opolskiego 

 

Rudolf Mohlek 

 

 

Członek  

Zarządu Powiatu Opolskiego 

 

Sybilla Stelmach 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 2742


		2016-12-15T13:01:51+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




