
 

 

UCHWAŁA NR 947/20 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 7 maja 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 art. 257 pkt 1 i 3 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 zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu 

Opolskiego: 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane dochody bieżące 

·§ 2130 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu” o kwotę 527.823 zł 

2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego: 

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 527.823 zł w tym: 

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zwiększa się planowane wydatki bieżące  

w grupie zadań statutowych o kwotę 12.732 zł, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

dotacji o kwotę 220.470 zł, 

Rozdział 80121 – „Licea ogólnokształcące specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

dotacji o kwotę 10.480 zł, 

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

dotacji o kwotę 100.060 zł, 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

184.081 zł, w tym: 

·w grupie zadań statutowych o kwotę 182.694 zł, 

·w grupie dotacji o kwotę 1.387 zł. 

-dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: 
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Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdziału 80115 – „Technika” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych  

o kwotę 10.246 zł które przenosi się do: 

Rozdziału 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 10.246 zł. 

Rozdziału 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 55.222 zł którą przenosi się do: 

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

w grupie dotacji o kwotę 50.000 zł, oraz do: 

Rozdziału 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 5.222 zł. 

Rozdziału 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych  

w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych 

szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych  

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zmniejsza się planowane wydatki bieżące  

w grupie zadań statutowych o kwotę 756 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 756 zł. 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

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

ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 

1.451 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę 1.451 zł 

w ww. rozdziale. 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 4.970 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych o kwotę 4.970 zł w ww. rozdziale. 

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 

31.620 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę 31.620 zł 

w ww. rozdziale. 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdziału 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 58.590 zł, którą przenosi się do 

Rozdziału 85420 – „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących 

w grupie dotacji o kwotę 58.590 zł. 

Dział 855 – „RODZINA” 

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

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 2.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie świadczeń osób fizycznych o kwotę 2.000 zł w ww. rozdziale. 

3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2020 roku”: 

-w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu 

·ppkt 15 zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego” zmniejsza się planowane nakłady inwestycje  

w kol 6,7 i 8 o kwotę 19.680 zł. 
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-dodaje się 

·ppkt 16 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy śluzy sanitarnej dla karetek 

pogotowia przy budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31” wprowadza się planowane 

nakłady inwestycje w kol 6,7 i 8 w kwocie 19.680 zł. 

4. W załączniku nr 7 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany: 

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w 2020 r. realizowane przez: 

II. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki bieżące w: 

·§ 2580 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” 

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.387 zł (Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim). 

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 

·§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego” zwiększa się planowane wydatki 31.620 zł. 

5. W załączniku nr 8 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany: 

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” 

·§ 2540 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” – zwiększa się 

planowane wydatki o kwotę 270.470 zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kup), 

Rozdział 80121 – „Licea ogólnokształcące specjalne” 

·§ 2540 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” – zwiększa się 

planowane wydatki o kwotę 10.480 zł (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Razem  

w Przyszłość w Stobrawie), 

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” 

·§ 2540 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” – zwiększa się 

planowane wydatki o kwotę 100.060 zł (Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do pracy i Niepubliczna 

Szkoła Branżowa I stopnia w Kup), 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdziału 85420 – „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” 

·§ 2540 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” – zwiększa się 

o kwotę 58.590 zł, (Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie). 

§ 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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