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UCHWAŁA NR 1446/21
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 3 marca 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 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 2 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych wydatków
budżetu Powiatu Opolskiego:
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie
zadań statutowych o kwotę 140.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków
majątkowych o kwotę 140.000 zł.
2. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2021 roku”:
- w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu dodaje się:
·pkt 8 zadanie pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi
nr 415 i 429 w m. Zimnice Małe” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8
w kwocie 140.000 zł.
3. 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 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
·§ 6590 – „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub
dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi”
zwiększa się planowane wydatki o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem dla GDDKiA.
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§ 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

