
AUTOPOPRAWKA 

Zarządu Powiatu Opolskiego 

z dnia 4 grudnia 2019 r. 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2020 rok z dnia 15 listopada 2019 r. W projekcie uchwały 

Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego  

na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

pkt. 1 § 4 otrzymuje brzmienie: 

W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 113.706 zł, 

2) celową w wysokości - 169.894 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym, 

3) celową w wysokości - 609.856 zł przeznaczoną na odprawy dla pracowników powiatu 

opolskiego. 

4) celową w wysokości - 550.000zł przeznaczoną na wzrost wynagrodzenia minimalnego. 

 

pkt. 2  

 

Część opisowa do projektu budżetu strona 14-15 otrzymuje brzmienie: 

  

DDzziiaałł  775588  ––  RÓŻNE ROZLICZENIA 

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”  

Łączna kwota rezerw planowanych na 2020 r. wynosi 1.443.456 zł z tego: 

 rezerwa ogólna w wysokości 113.706 zł – zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jej wysokość winna kształtować się 

na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1 % wydatków budżetu, 

 rezerwa celowa w wysokości 169.894 zł, co stanowi ponad 0,5 % wydatków 

jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, 

wydatki  na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 

przeznaczona na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania 



kryzysowego stosownie do art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym, 

 Rezerwa celowa w wysokości 609.856 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące 

obejmujące wypłatę odpraw dla pracowników urzędu i jednostek 

organizacyjnych Powiatu Opolskiego, 

 Rezerwa celowa w wysokości 550.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące 

obejmujące planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia. 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego: 

 

1. Henryk Lakwa 

2. Leonarda Płoszaj 

3. Krzysztof Wysdak 

4. Joachim Świerc  

5. Henryk Zapiór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  
d o  a ut o po p rawki  

Dokonuje się sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej w projekcie uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 rok z dnia 15 listopada 2019 r. 

 

 


