
 

 

UCHWAŁA NR 1377/17 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 20 lipca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., w sprawie 

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

Opolskiego: 

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

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 153.348,28 zł 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

100.000 zł, z tytułu: 

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

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80110 – „Gimnazja” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 51.298,36 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”. 

Rozdział 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” zwiększa się planowane dochody 

bieżące o kwotę 2.049,92 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 o kwotę 68 zł 

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 68 zł. 

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

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”. 
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2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego. 

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 153.348,28 zł.  

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

zadań statutowych o kwotę 100.000 zł. 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

o kwotę 51.298,36 zł. 

Rozdział 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” zwiększa się w grupie zadań 

statutowych o kwotę 2.049,92 zł. 

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 68 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 68 zł. 

dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków  

Dział 754 –„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” 

Rozdział 75421 - „Zarządzanie kryzysowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 400 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie wynagrodzeń o kwotę 400 zł w ww. rozdziale 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 64.172 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 64.172 zł w ww. rozdziale. 

Rozdział 80111 - „Gimnazja specjalne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 21.391 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.391 zł w ww. rozdziale. 

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

wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 2.000 zł w ww. rozdziale 

Rozdział 80111 - „Gimnazja specjalne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 924 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 80195 - „Pozostała działalność” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych o kwotę 924 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 1.220 zł, którą przenosi się 

na zwiększenie planowanych wydatków w grupie zadań statutowych o kwotę 1.220 zł w ww. rozdziale. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia o podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

Członek Zarządu  

Powiatu Opolskiego 

 

Krzysztof Wysdak 
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