
 

 

UCHWAŁA NR 2180/18 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 19 października 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, 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 

budżetu Powiatu Opolskiego 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 84.150 zł, w tym: 

Dział 751 - „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” 

Rozdział 75109 - „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się planowane 

dochody bieżące o kwotę 5.650 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 855 - „RODZINA” 

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 78.500 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 niżej wymienione zmiany planowanych wydatków 

budżetu Powiatu Opolskiego. 

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 84.150 zł, w tym: 

Dział 751 - „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” 

Rozdział 75109 - „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się planowane wydatki bieżące  

o kwotę ogółem 5.650 zł w tym w grupie: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 listopada 2018 r.

Poz. 3163



świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 650 zł, 

wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł 

Dział 855 - „RODZINA” 

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń  

na rzecz osób fizycznych o kwotę ogółem 78.500 zł, 

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: 

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

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

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 16.390 zł którą przenosi się do: 

Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych o kwotę 16.390 zł. 

Dział 751 - „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” 

Rozdział 75109 - „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zmniejsza się 

planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 1.569 zł, którą przenosi się na zwiększenie 

planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 1.569 zł w ww. rozdziale. 

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

5.089 zł. 

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

o kwotę 14.982 zł 

które przenosi się do: 

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

w grupie dotacji o kwotę 20.071 zł. 

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 - „Domy pomoc społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 3.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

świadczeń na rzecz osób fizycznych w ww. rozdziale. 

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zmniejsza się planowane 

wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.056 zł, którą przenosi się do: 

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” na zwiększanie planowanych wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych o kwotę 11.056 zł. 

Dział 855 - „RODZINA” 

Rozdział 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zmniejsza się planowane 

wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 37.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie 

planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń w ww. rozdziale. 

3. W Uchwale Zarządu Powiatu Opolskiego nr 2146/18 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian  

w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. w załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się korekty oczywistej 

pomyłki pisarskiej: 

jest: 

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80115 - „Technika” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 26.588 zł, w tym w: 
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grupie zadań statutowych o kwotę 20.684 zł 

wynagrodzeń o kwotę 5.904 zł 

winno być: 

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80115 - „Technika” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 26.552 zł, w tym w: 

grupie zadań statutowych o kwotę 20.648 zł 

wynagrodzeń o kwotę 5.904 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 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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