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UCHWAŁA NR XXIII/166/20
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 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:

᠆ zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 37.917 zł, w tym:
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”
·§ 2320 – „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się planowane dochody
o kwotę 37.582 zł,
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”
·§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się planowane dochody o kwotę
335 zł,

᠆ zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 1.317.430 zł, w:
Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane dochody bieżące
o kwotę ogółem 233.998 zł, w tym:
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 3.140 zł,
·§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o kwotę 69.029 zł,
·§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” o kwotę 155.000 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 6.829 zł.
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane dochody bieżące
o kwotę ogółem 49.367 zł w tym:
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·§ 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” o kwotę 49.357 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 10 zł,
Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 5 zł w:
·§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”.
Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

᠆ zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 24.366 zł, w tym:
·§ 0570 – „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”
o kwotę 850 zł,
·§ 0630 - „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu
Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 1.120 zł,
·§ 0640 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” o kwotę 90 zł,
·§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o kwotę 22.306 zł.
Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM”
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 35.186 zł, w tym:
·§ 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 30.000 zł,
·§ 0590 – „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” o kwotę 3.500 zł,
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 1.686 zł.
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 12.000 zł w:
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”,
Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się planowane dochody bieżące
o kwotę 1.000 zł w:
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”.
Dział 853– „POZOSTAŁE ZADANIAW ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”
Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się planowane dochody
bieżące o kwotę 200 zł w:
·§ 2360 – „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”,
Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem
548.100 zł, w tym:
·§ 2057 - „Dotacja celowa 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” o kwotę 461.938,68 zł,
·§ 2059 - Dotacja celowa 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” o kwotę 86.161,32 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–3–

Poz. 2512

Dział 851– „OCHRONA ZDROWIA”
Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 335 zł w:
·§ 2910 - „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości.
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem
101.352 zł, w tym:
·§ 2910 - „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości” o kwotę 1.052 zł,
·§ 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych
na dofinansowanie zadań bieżących” o kwotę 100.000 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 300 zł,
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się planowane
dochody bieżące o kwotę ogółem 304.170 zł, w tym:
·§ 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych
na dofinansowanie zadań bieżących” o kwotę 300.000 zł,
·§ 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” o kwotę 2.670 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 1.500 zł.
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem
7.351 zł, w tym:
·§ 0690 – „Wpływy z różnych opłat” – o kwotę 7.000 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 351 zł,
2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego:

᠆ zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 189.160 zł w tym:
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejsza się planowane wydatki bieżące
w grupie zadań statutowych o kwotę 50.000 zł,
Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 70.000 zł,
Dział 853– „POZOSTAŁE ZADANIAW ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”
Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zmniejsza się planowane
wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 34.160 zł,
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zmniejsza się planowane
wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 35.000 zł.

᠆ zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 605.770 zł w tym:
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
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Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie
zadań statutowych o kwotę 25.000 zł,
Dział 853– „POZOSTAŁE ZADANIAW ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”
Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”- zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń
o kwotę 548.100 zł,
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się planowane wydatki
bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 2.670 zł,
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zwiększa się planowane wydatki
bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 30.000 zł,

᠆ zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 385.529 zł w tym:
Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane wydatki majątkowe
o kwotę 54.529 zł,
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 320.000 zł,
Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”
Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 11.000 zł,

᠆ dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych:
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę
61.000 zł którą przenosi się do:
Działu 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych
o kwotę 61.000 zł
3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2020 roku”:

᠆ 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 61.000 zł,

᠆ w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu w:
·ppkt 16 zadanie otrzymuje brzmienie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy śluzy sanitarnej dla
karetek pogotowia przy budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31+ nadzór inwestorski
i autorski” i zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 115.529 zł,

᠆ dodaje się:
·ppkt 17 zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego w postaci elektroresektoskopu dla SP ZOZ MSWiA
w Opolu” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 11.000 zł,

᠆ dodaje się pkt 10 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkól w Niemodlinie
·ppkt 1 wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja i ocieplenie dachu budynku szkoły” i wprowadza się
planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 320.000 zł,
4. W załączniku nr 4 do ww. uchwały zmniejsza się planowane przychody o kwotę 477.374 zł z tytułu:
·§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zmniejsza się planowane przychody o kwotę 477.374 zł
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Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 477.374 zł, który był pokryty z tytułu:
·§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” o kwotę 477.374 zł
Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych przychodów w:
·§ 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”, zmniejsza się planowane przychody o kwotę
1.418.628,57 zł
·§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.418.628,57 zł.
5. W załączniku nr 6 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany:
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego.
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”
·§ 2320 – „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” - zmniejsza się kol. 4, 5 i 6 o kwotę
37.582 zł (powiat Kamień Pomorski).
6. W załączniku nr 7 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany:
Dotacje celowe na zadania własne powiatu w 2020 r. realizowane przez:
II. Podmioty należące do sektora finansów publicznych
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”
·§ 2320 – „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się planowane wydatki
o kwotę 35.000 zł (powiat Głubczyce).
III. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Dział 853– „POZOSTAŁE ZADANIAW ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”
Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zmniejsza się planowane
wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 34.160 zł
·§ 2810 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom stowarzyszeniom” zmniejsza się o kwotę 34.160 zł (Warsztaty w Tarnowie Opolskim).
7. W załączniku nr 9 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany:
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zwiększa się planowane wydatki
bieżące w grupie zadań statutowych w kol. 5, 6 i 7 o kwotę 30.000 zł,
§ 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

