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UCHWAŁA NR XVI/104/16
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2016 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 211 art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, 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 niżej wymienione zmiany planowanych dochodów
Powiatu Opolskiego:
Dział 750 -„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 309.000 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”
którą przenosi się do:
Działu 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”
Rozdział 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna” na zwiększenie planowanych dochodów bieżących
o kwotę 309.000 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”.
2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków Powiatu Opolskiego:
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę
925.000 zł.
- zwiększa się planowane wydatki bieżące
Dział 852 -„POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące
w grupie zadań statutowych o kwotę 26.300 zł.
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- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków
Dział 750 -„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem
309.000, w tym w:
· grupie dotacji o kwotę 179.838 zł,
· grupie zadań statutowych o kwotę 129.162 zł,
którą przenosi się do:
Działu 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”
Rozdział 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących
o kwotę ogółem 309.000 zł w tym w:
· grupie dotacji o kwotę 179.838 zł,
· grupie zadań statutowych o kwotę 129.162 zł.
3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych
w 2016 roku” w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu dodaje się:
· ppkt 3 i wprowadza zadanie pn. „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 w. Krasiejów wraz
z infrastrukturą etap IIIa” i wprowadza planowane nakłady inwestycyjne” w kol 6 o kwotę 3.651.765 zł
w kol 7 i 8 o kwotę 925.000 zł.
4. W załączniku nr 4 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany:
- zwiększa się planowane przychody o kwotę 951.300 zł, z tytułu:
- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu o kwotę 951.300 zł, który będzie pokryty
z przychodów wykazanych w załączniku nr 4 do ww. uchwały, z tytułu:
- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
6. Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XV/97/15 Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016, w załączniku nr 5:
jest Dział 020 – „Leśnictwo” Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”,
w/być Dział 020 „Leśnictwo” Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego
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