
 

 

UCHWAŁA NR 1226/20 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 9 listopada 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 z 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.) oraz art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842) 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 zmian planowanych dochodów budżetu 

Powiatu Opolskiego: 

᠆ zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 5.708 zł, w tym: 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

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

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” 

·§ 2110 – „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się planowane 

dochody bieżące o kwotę 5.708 zł, 

᠆ zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 108.635,37 zł, w tym: 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” 

᠆ zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 27.826,37 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 23.421,46 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 4.404,91 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” 
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᠆ zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 37.387 zł, w tym: 

·§ 2160 – „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 

kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci” o kwotę 9.387 zł, 

·§ 2320 - „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 28.000 zł, 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” 

᠆ zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 43.422 zł, w tym: 

·§ 2160 – „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 

kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci” o kwotę 16.422 zł, 

·§ 2320 - „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 27.000 zł. 

᠆ dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 

·§ 2310 - „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się planowane 

dochody bieżące o kwotę 100.000 zł, 

·§ 2710 - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się planowane 

dochody bieżące o kwotę 100.000 zł. 

2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych wydatków 

budżetu Powiatu Opolskiego: 

᠆ zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 5.708 zł w: 

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 5.708 zł, 

᠆ zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 108.635 zł, w tym: 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 7.067 zł, 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 5.758 zł, 

Rozdział 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” zwiększa się planowane wydatki bieżące 

w grupie zadań statutowych o kwotę 262 zł, 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

27.826,37 zł, w tym w grupie: 
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᠆ wynagrodzeń o kwotę 25.742,54 zł, 

᠆ zadań statutowych o kwotę 2.083,83 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

24.300 zł, w tym w grupie: 

᠆ zadań statutowych 12.451 zł, 

᠆ wynagrodzeń o kwotę 2.462 zł, 

᠆ świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.387 zł, 

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

wydatki bieżące o kwotę ogółem 43.422 zł w tym w grupie: 

᠆ zadań statutowych o kwotę 27.000 zł, 

᠆ świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.422 zł. 

᠆ dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących: 

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” 

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę ogółem 1.820 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 1.820 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 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w: 

·pkt 4 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 ul. Opolskiej (budowa chodnika)  

w m. Węgry na odc. Od przedszkola do Kotorskiej – II etap” zmniejsza się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol. 6, 7 i 10 o kwotę 51.957,42 zł, 

·pkt 5 w zadaniu pn. „Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O 

Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – Grodków i 1509 O Magnuszowice 

 – Magnuszowiczki w m. Magnuszowice – II etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne  

w kol. 6, 7 i 10 o kwotę 189,77 zł, 

·pkt 8 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice – Prószków w m. Domecko  

na długości 610 m. – opracowanie projektu budowlano - wykonawczego” zwiększa się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 5.000 zł, 

·pkt 17 w zadaniu pn. „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1770 O DK45 – Osowiec – 

DK45 w km 1+740 w m. Węgry - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego” zmniejsza się 

planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 5.000 zł, 

᠆ w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu w: 

·pkt 7 zadanie otrzymuje brzmienie pn. „Zakup kserokopiarki (GK)”, 

·pkt 17 zadanie otrzymuje brzmienie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Domu 

Dziecka oraz wykonanie robót budowlanych w związku z budową Domu Dziecka – zaprojektuj  

i wybuduj oraz zakup pierwszego wyposażenia”, 

dodatkowo dodaje się: 

·pkt 21 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 ul. Opolskiej (budowa chodnika)  

w m. Węgry na odc. Od przedszkola do Kotorskiej – II etap” (zwrot środków) i wprowadza się 

planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 51.957,42 zł, 

·pkt 22 zadanie pn. „Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin 

– Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – Grodków i 1509 O Magnuszowice  

– Magnuszowiczki w m. Magnuszowice – II etap” (zwrot środków) i wprowadza się planowane 

nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 189,77 zł. 
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4. 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 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

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

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” 

·§ 2110 – „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się planowane 
dochody bieżące o kwotę 5.708 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” 

·§ 2160 – „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku  

do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 9.387 zł, 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” 

·§ 2160 – „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku  

do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 16.422 zł. 

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

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” 

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę ogółem 1.820 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 1.820 zł w ww. rozdziale, 

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 5.708 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki w grupie świadczeń na rzecz 

osób fizycznych o kwotę 9.387 zł, 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się planowane 
wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.422 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. 
  

 Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

Członek Zarządu  

Powiatu Opolskiego 

 

Joachim Świerc 

 

Członek Zarządu  

Powiatu Opolskiego 

 

Henryk Zapiór 
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