
 

 

UCHWAŁA NR 1430/21 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2021 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 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/185/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 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 29.700 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 bieżące o kwotę 6.800 zł (w tym: Miasto Łódź zwiększa się o kwotę 5.800 zł, Powiat 

Kluczborski zmniejsza się o kwotę 12.600 zł), 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” 

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

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

dochody bieżące o kwotę 22.900 zł (Miasto Opole). 

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 82.800 zł, w tym: 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zmniejsza się planowane 

wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę ogółem 82.800 zł, 

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 53.100 zł, w tym: 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji  

o kwotę ogółem 53.100 zł, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 marca 2021 r.

Poz. 699



- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących: 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 114 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie wynagrodzeń o kwotę 114 zł, w ww. rozdziale. 

3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2021 roku”: 

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

·pkt 5 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 – Chrząstowice – DK 46  

w m. Chrząstowice – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” i zmniejsza się planowane 

nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 23.987 zł, 

·pkt 10 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej 

nr 1716 O na odcinku od DW 415 do m. Zimnice Małe wraz z przebudową kolidującej sieci 

teletechnicznej” i zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 23.987 zł. 

4. W załączniku nr 5 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany: 

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” 

- zmniejsza się planowane wydatki w kol 6 o kwotę 114 zł, 

- zwiększa się planowane wydatki w kol 5 o kwotę 114 zł. 

5. W załączniku nr 6 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany: 

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych 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 planowane dotacje w kol 4 o kwotę 6.800 zł, 

- zmniejsza się planowane wydatki w kol 5 i 6 o kwotę 6.800 zł. 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” 

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

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” 

- zmniejsza się planowane dotacje w kol 4 o kwotę 22.900 zł, 

- zmniejsza się planowane wydatki w kol 5 i 6 o kwotę 22.900 zł. 

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

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w 2021 r. realizowane przez: 

I. podmioty należące do sektora finansów publicznych 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” 

·§ 2320 – „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane wydatki 

o kwotę ogółem 53.100 zł, w tym: 

- Powiat Bełchatowski zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000 zł, 
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- Powiat Prudnicki zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.050 zł, 

- Miasto Opole zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30.000 zł, 

- Powiat Częstochowski zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.700 zł, 

- Powiat Nowosądecki zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 12.650 zł, 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” 

·§ 2320 – „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

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

o kwotę 82.800 zł (Powiat Namysłowski). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

Członek Zarządu  

Powiatu Opolskiego 

 

Krzysztof Wysdak 
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