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UCHWAŁA NR X/73/19
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 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 2019 r., poz. 511) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.
z 2019 r., poz. 869) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/21/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 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:
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 1.850 zł, w tym:
Dział 855 - „RODZINA”
Rozdział 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się planowane dochody
bieżące o kwotę 50 zł z tytułu:
·§ 0960 - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”,
Dział 900 - „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90095 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.800 zł
z tytułu:
·§ 0970 - „Wpływy z różnych dochodów”;
- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 200.019 zł w:
Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę
200.019 zł z tytułu:
·§ 0800 - „Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego”.
2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego:
- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 522.200 zł, w tym:
Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 500.000 zł,
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Dział 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”
Rozdział 85311 - „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się planowane
wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 1.200 zł,
Dział 855 - „RODZINA”
Rozdział 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się planowane wydatki
bieżące o kwotę ogółem 21.000 zł, w tym w grupie:
zadań statutowych o kwotę 2.000 zł,
wynagrodzeń o kwotę 19.000 zł;
- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 158.517 zł, w tym:
Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane wydatki
majątkowe o kwotę 151.611 zł,
Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 6.906 zł;
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych:
Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane wydatki
majątkowe o kwotę 18.389 zł, którą przenosi się do:
Działu 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdziału 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” na zwiększenie się planowanych wydatków majątkowych
w kwocie 18.389 zł.
3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2019 roku”:
- w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu:
dodaje się
·ppkt 11 zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1716 O na odcinku od DW 415
do m. Zimnice Małe - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego” i wprowadza się planowane
nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 18.389 zł,
- w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu:
·ppkt 4 w zadaniu pn. „Remont dachu budynku głównego szpitala w Ozimku + nadzór inwestorski”
zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 170.000 zł,
·ppkt 9 w zadaniu pn. „Zakup defibrylatora” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8
o kwotę 3.418 zł,
·ppkt 12 w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej archiwum zakładowego
Starostwa Powiatowego w Opolu” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę
3.488 zł.
4. W załączniku nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 161.814 zł z tytułu:
·§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych - w kwocie 161.814 zł.
Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 161.814 zł, który będzie pokryty z tytułu:
·§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych - w kwocie 161.814 zł.
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5. W załączniku nr 7 do ww. uchwały - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez:
II. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w pkt 3 zwiększa się planowane dotacje o kwotę
1.200 zł w:
Dział 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”
Rozdział 85311 - „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”
·§ 2820 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom” z tytułu dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej.
§ 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
Stefan Warzecha

