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UCHWAŁA NR 799/20
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2020 r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 511 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/110/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 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 majątkowe o kwotę 98.963 zł w:
Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane dochody majątkowe
o kwotę 98.963 zł z tytułu:
·§ 6629 - „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (Powiat Oleski).
2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych wydatków
budżetu Powiatu Opolskiego:
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 98.963 zł w:
Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane wydatki majątkowe
o kwotę 98.963 zł;
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:
Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń
o kwotę 17.280 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań
statutowych o kwotę 17.280 zł w ww. rozdziale,
Dział 855 - „RODZINA”
Rozdział 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zmniejsza się planowane
wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 28.475 zł, którą przenosi się na zwiększenie
planowanych wydatków majątkowych o kwotę 28.475 zł w ww. rozdziale,

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–2–

Poz. 621

3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2019 roku”:
- w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu w:
·ppkt 2 w zadaniu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa
opolskiego” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 9 o kwotę 98.963 zł,
- w pkt 6 w ramach zadań realizowanych przez Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim w:
·ppkt 1 w zadaniu pn. „Przebudowa kotłowni w obiekcie Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim”
zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 28.475 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.
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