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Uchwała Nr XXIX/215/21 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 marca 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021 

 

  

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 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Opolskiego uchwala 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: 

1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych 

dochodów Powiatu Opolskiego: 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 74.852 zł, w tym: 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane 

dochody bieżące o kwotę ogółem 16.556 zł, w tym: 

§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 100 zł, 

§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o kwotę 14.838 zł, 

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę  1.618 zł, 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 

ogółem 2.105 zł, w tym: 

§ 0570 – „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” 

o kwotę 1.900 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 46 zł, 

§ 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” o kwotę 159 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”  

§ 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się planowane dochody bieżące  

o kwotę 50.000 zł, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80115 – „Technika” 

§ 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się planowane 

dochody bieżące o kwotę 2.509 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” 

§ 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się planowane 

dochody bieżące o kwotę 1.607 zł, 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” 

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę  

700 zł, 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” 
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§ 0960 –„ Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” 

zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.375 zł, 

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 736.100 zł, w: 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  

§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się planowane dochody 

majątkowe o kwotę 736.100 zł; 

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu 

Powiatu Opolskiego: 

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 798.952 zł w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące 

w grupie zadań statutowych o kwotę 219.000 zł, 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”  

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane wydatki 

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 40.000 zł,  

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące 

w grupie dotacji o kwotę 97.727 zł, 

Rozdział 80115 – „Technika” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 13.400 zł,  

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

w grupie zadań statutowych o kwotę 9.000 zł,  

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

zadań statutowych o kwotę 94.300 zł,  

Rozdział 80121 – „Licea ogólnokształcące specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące 

w grupie dotacji o kwotę 18.345 zł, 

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące 

w grupie dotacji o kwotę 76.833 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 1.300 zł, 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 110.784 zł, 

Rozdział 85420 – „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększa się planowane wydatki 

bieżące w grupie dotacji o kwotę 116.888 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

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

planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 1.375 zł, 

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 12.000 zł w tym: 

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 

Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zwiększa się planowane 

wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł, 

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących: 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 65.000 zł, którą przenosi się do: 

Działu 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdziału 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 65.000 zł, 
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3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań 

inwestycyjnych w 2021 roku”: 

- w pkt 7 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie w: 

• ppkt 3 w zadaniu pn. „Zakup ciągnika rolniczego” i zwiększa się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 12.000 zł. 

4. 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 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA” 

Rozdział 75405 – „Komendy powiatowe policji”  

§ 6170 – „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 

45.000 zł. 

5. W załączniku Nr 8 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany: 

Dotacje podmiotowe w 2021 r. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych. 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”  

§ 2540 –„ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” 

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 97.727 zł, (Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

Specjalna w Kup), 

Rozdział 80121 – „Licea ogólnokształcące specjalne”  

§ 2540 –„ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” 

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18.345 zł, (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 

w Stobrawie), 

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”  

§ 2540 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” 

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 76.833 zł (Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do 

pracy i Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia w Kup). 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85420 – „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” 

§ 2540 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” – 

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 116.888 zł (Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Stobrawie). 

6. 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 w kol. 5 i 9 o kwotę 12.000 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. 
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UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r. 

 

 

Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2021 r. dokonuje się w oparciu o: 

 

1) Akt notarialny Repetytorium A Nr 1795/2021 z dnia 19 marca 2021 r. dotyczący sprzedaży 

obiektu po byłej szkole w Chróścinie, na podstawie którego zwiększono planowane dochody 

majątkowe o kwotę 736.100 zł, 

2) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 8 marca 2021 r.  

Nr DDz-GK./0720-10/21, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych 

dochodów i wydatków o kwotę 1.060 zł, w związku z otrzymaną darowizną, 

3) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 22 lutego 2021 r.  

Nr ZSO.222.1.21, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków 

bieżących, z przeznaczeniem na remont dachu po byłych warsztatach,  

4) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 17 marca 2021 r.  

Nr ZSP.312.5.2021.IH, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych 

wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na zakup ciągnika,  

5) Wniosek Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z 

dnia 4 marca 2021 r. Nr GK.3032.3.2021.DK, na podstawie którego dokonano przeniesienia 

planowanych wydatków między działami, 

6) Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 marca 2021 r.  

Nr ES.3026.8.2021.AW, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych 

wydatków o kwotę 309.793 zł, z przeznaczeniem na przyznanie dotacji dla niepublicznych 

jednostek oświatowych, 

7) Wniosek Inspektora Wydziału Finansowo - Budżetowego z dnia 10 marca 2021 r., na 

podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 18.550 zł,  

w związku z wyższą ich realizacją, niż pierwotnie zakładano, 

8) W oparciu o analizę sprawozdania Rb-27S z realizacji dochodów budżetowych za miesiąc 

luty 2021 r. zwiększono planowane dochody w tych podziałkach klasyfikacji, gdzie 

realizacja jest większa, niż pierwotnie planowano lub gdzie dochody nie zostały 

zaplanowane. 

 

 

 

           Skarbnik Powiatu 

               /-/ Mariola Konachiewicz 

 

 


