
 

 

UCHWAŁA NR 1126/20 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 24 sierpnia 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 2020 r. poz. 920) w związku 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 następujących zmiany planowanych dochodów budżetu 

Powiatu Opolskiego: 

᠆ zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 114.856 zł w: 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 14.003 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 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

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

100.853 zł z tytułu: 

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

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 114.856 zł w: 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń 

o kwotę 14.003 zł. 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

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

98.853 zł w tym w grupie: 

᠆ dotacji o kwotę 22.418 zł, 

᠆ wynagrodzeń o kwotę 45.000 zł, 

᠆ zadań statutowych o kwotę 31.435 zł. 
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Rozdział 85295- „Pozostała działalność” „- zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 2.000 zł 

᠆ dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących: 

Dział 020 – „LEŚNICTWO” 

Rozdział 02001 – „Gospodarka Leśna” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych  

o kwotę 940 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń o kwotę 940  

w ww. rozdziale. 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” mniejsza się planowane wydatki w grupie zadań statutowych 

o kwotę 5.000 zł, którą przenosi się do: 

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

w grupie zadań statutowych” 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

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

statutowych o kwotę 12.000 zł, którą przenosi się do 

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

planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 12.000 zł. 

᠆ dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 

386.625 zł którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie: 

᠆ zadań statutowych o kwotę 330.625 zł, , 

᠆ dotacji o kwotę 53.000 zł, 

᠆ grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł, 

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

᠆ w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w: 

·ppkt 1 w zadaniu pn. „Remont – odtworzenie drogi powiatowej Nr 1513 O Skarbiszowice – Tułowice 

od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1717 O do m. Tułowice” zmniejsza się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 350.000 zł, 

·ppkt 15 w zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1508 O na odc. Szydłowiec Śląski - Magnuszowice od km 

2+587 do km 4+427 - i etap opracowanie projektu budowlano-wykonawczego” zwiększa się planowane 

nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 3.690 zł, 

·ppkt 16 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1752 0 w związku z budową ścieżki pieszo-

rowerowej na odcinku Suchy Bór - Lędziny II etap – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego” 

zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 40.315 zł, 

᠆ w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie w: 

·ppkt 1 w zadaniu pn. „Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie systemu p.poż w zamku DPS w Prószkowie” 

zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 39.000 zł, 

·ppkt 2 w zadaniu pn. „Wymiana dwóch wind do transportu posiłków i towarów w zamku siedziby 

DPS” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 39.000 zł, 

᠆ w pkt 8 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie w: 

·ppkt 1 zadanie otrzymuje nazwę „Remont dachu na starym internacie” 
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3. W załączniku nr 5 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany: 

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 14.003 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”. 

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń 

o kwotę 14.003 zł. 

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

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

I. Podmioty należące do sektora finansów publicznych 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 

·§ 2310 – „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 53.000 zł, (Gmina Murów), 

II. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” 

·§ 2580 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 22.418 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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