
 

 

UCHWAŁA NR 480/19 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r. 

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

z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 222 ust. 4, 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 2019 r., poz. 869) uchwala się, 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 

budżetu Powiatu Opolskiego: 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 342.246,10 zł, w tym: 

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 8.369 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 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się planowane dochody 

bieżące o kwotę 177.496,10 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 156.381 zł z tytułu: 

·§ 2160 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 

kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 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 342.246,10 zł, w tym: 

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA” 
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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 8.369 zł, 

Dział 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się planowane wydatki 

bieżące o kwotę ogółem 177.496,10 zł, w tym w grupie: 

zadań statutowych o kwotę 105.712,10 zł, 

wynagrodzeń o kwotę 71.784 zł, 

Dział 855 - „RODZINA” 

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 156.381 zł, 

w tym w grupie: 

świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę ogółem 154.818 zł. 

wynagrodzeń o kwotę 1.563 zł; 

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: 

Dział 758 - „RÓŻNE ROZLICZENIA” 

Rozdział 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące z rezerwy 

celowej przeznaczonej na odprawy dla pracowników powiatu o kwotę 22.700 zł, którą przenosi się do: 

Działu 854 - „EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdziału 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”  

na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 22.700 zł. 

3. W załączniku nr 5 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany: 

I. Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej na 2019 r. 

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 8.369 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 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się planowane dochody 

bieżące o kwotę 177.496,10 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 156.381 zł z tytułu: 

·§ 2160 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 

kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci”. 

II. Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej na 2019 r. 

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 8.369 zł, 
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Dział 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się planowane wydatki 

bieżące o kwotę ogółem 177.496,10 zł, w tym w grupie: 

zadań statutowych o kwotę 105.712,10 zł, 

wynagrodzeń o kwotę 71.784 zł, 

Dział 855 - „RODZINA” 

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 156.381 zł, 

w tym w grupie: 

świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę ogółem 154.818 zł. 

wynagrodzeń o kwotę 1.563 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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