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UCHWAŁA NR XXII/164/20
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 29 lipca 2020 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 920) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, 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 Powiatu
Opolskiego:

᠆ zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 706.205 zł, w tym:
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”
· § 2057 - „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane
dochody bieżące o kwotę 595.189,57 zł,
· § 2059 - „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane
dochody bieżące o kwotę 111.015,43 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu
Opolskiego:

᠆ zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 706.205 zł, w tym:
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”
zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 706.205 zł, w tym w grupie:

᠆ świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.255 zł,
᠆ zadań statutowych o kwotę 671.950 zł.
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§ 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

