
Uchwała Nr XI/64/07 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. 

 

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 165 ust 2 

art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 

późn. zm.) uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W uchwale Nr III/18/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.W załączniku Nr 1 do ww. uchwały zwiększa się planowane dochody powiatu o kwotę 4.645 

zł w nw. podziałach klasyfikacji budżetowej:  

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” Rozdział 75801 - „Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego”, 

•§ 2920 - „Subwencje ogólne z budżetu państwa”.  

2.W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych 

wydatków:  

1) zwiększa się wydatki bieżące powiatu o kwotę 4.645 zł w:  

Dziale 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” Rozdział 80130 - „Szkoły zawodowe”. 

2) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między nw. podziałami klasyfikacji 

budżetowej:  

a) Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” Rozdział 80130 - „Szkoły zawodowe” – 

zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 22.714 zł, 

b) Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” 

– zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 22.714 zł.  

3) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w kwocie 48.031 zł na 

wydatki majątkowe w ramach nw. podziałów klasyfikacji budżetowej:  

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe”. 

3.W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się w pkt 12 zadanie inwestycyjne o treści: 

Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania 

inwestycyjnego Łączne koszty Finanse od początku inwestycji Rok budżetowy 2007 Dochody 

własne j.s.t Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 750 75020 6050 Partycypacja w kosztach budowy windy i wykonanie 

wiatrołapu w holu do budynku biurowego przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu 68.730 68.730 68.730 

---- ---- Starostwo Powiatowe Opolu. 

 

§ 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 


