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UCHWAŁA NR XXXVIII/287/18
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 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 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXV/253/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego:
1. W załączniku nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów Powiatu
Opolskiego
zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 2.624.375 zł w tym:
Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM”
Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zmniejsza się
planowane dochody bieżące o kwotę 1.920.876 zł z tytułu:
·§ 0010 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”
Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”
Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” zmniejsza się planowane
dochody bieżące o kwotę 437.791 zł z tytułu:
·§ 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa”
Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” zmniejsza się planowane
dochody bieżące o kwotę 265.708 zł z tytułu:
·§ 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa”
zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 200.338 zł w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody bieżące ogółem 48.288 zł
z tytułu:
·§ 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”
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Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane dochody bieżące
o kwotę ogółem 6.200 zł w tym z tytułu:
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 1.200 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 5.000 zł.
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane dochody bieżące
o kwotę 105.969 zł z tytułu:
·§ 2057 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM”
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 25.900 zł z tytułu:
·§ 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 25.000 zł,
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 900 zł.
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80115 – „Technika” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 700 zł z tytułu:
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”
Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 8.050 zł
w tym z tytułu:
·§ 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” o kwotę 8.000 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 50 zł.
Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2.000 zł z tytułu:
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się planowane
dochody bieżące o kwotę 3.231 zł.
·§ 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”
zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 34.690 zł w tym:
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane dochody majątkowe
o kwotę 34.690 zł z tytułu:
·§ 6257 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy., lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”
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dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80110 – „Gimnazja”
·§ 2910 – „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości” zmniejsza się o kwotę 40.870 zł.
·§ 2950 – „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się o kwotę 40.870 zł.
Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”
·§ 2910 – „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości” zmniejsza się o kwotę 5.148 zł,
·§ 2950 – „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się o kwotę 5.148 zł.
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”
·§ 0680 – „Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” zmniejsza się
o kwotę 3.000 zł,
·§ 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się
o kwotę 3.000 zł,
Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
·§ 2910 – „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości” zmniejsza się o kwotę 398 zł,
·§ 2950 – „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się o kwotę 398 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego
zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 367.289 zł
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 48.288 zł.
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane wydatki bieżące
w grupie zadań statutowych o kwotę 107.925 zł.
Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM”
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 24 zł.
Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”
Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych
o kwotę 4.215 zł.
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń
o kwotę 196.821 zł.
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Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 3.785 zł.
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zwiększa się planowane
wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 6.231 zł.
zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 28.849 zł
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane wydatki majątkowe
o kwotę 28.849 zł.
dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80110 – „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 792 zł.
Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem
11.193 zł, w tym:
- w grupie wynagrodzeń o kwotę 2.693 zł,
- w grupie zadań statutowych o kwotę 8.500 zł.
Które przenosi się do:
Działu 851 – „OCHRONA ZDROWIA”
Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie
zadań statutowych o kwotę 11.985 zł.
3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2018 roku”:
w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu:
·ppkt 6 w zadaniu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa
Opolskiego” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 i 7 o kwotę 28.849 zł, kol 8 zmniejsza
się o kwotę 3.173 zł, kol. 10 zwiększa się o kwotę 32.022 zł,
·pkt 4 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie,
·ppkt 1 w zadaniu pn. „Remont i adaptacja poddasza części A budynku B Domu Pomocy Społecznej
w Prószkowie” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 35.000 zł,
dodaje się:
ppkt 2 i wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie wewnętrznej sieci komputerowej (LAN) w budynku głównym
DPS w Prószkowie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 35.000 zł.
4. W załączniku nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 2.785.485 zł z tytułu:
- § 957– Nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 2.785.485 zł.
5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 2.785.485 zł, który zostanie
pokryty tytułu:
- § 957-– Nadwyżki z lat ubiegłych – 2.785.485 zł.
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§ 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
Stefan Warzecha

