
 

 

UCHWAŁA NR 1735/21 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 22 września 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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: 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 32.202 zł w tym: 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 

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

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

dochody bieżące o kwotę 5.802 zł, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” 

·§ 2120 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się planowane dochody bieżące  

o kwotę 26.400 zł; 

- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 9.041 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 9.041 zł. 

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

budżetu Powiatu Opolskiego: 

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 32.202 zł w tym: 
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Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

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

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 5.802 zł. 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

statutowych o kwotę 26.400 zł; 

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 9.041 zł w tym: 

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 9.041 zł; 

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 1.345 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

majątkowych o kwotę 1.345 zł, w ww. rozdziale. 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na 

rzecz osób fizycznych o kwotę 859 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 859 zł. 

Dział 855 – „RODZINA” 

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

wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 2.000 zł, w ww. rozdziale. 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80115 – „Technika” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 28.900 zł  

w tym w grupie: 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.500 zł, 

- wynagrodzeń o kwotę 8.000 zł, 

- zadań statutowych o kwotę 5.400 zł. 

Rozdział 80117 — „Branżowe szkoły I i II stopnia” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 

ogółem 32.500 zł w tym w grupie: 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.500 zł, 

- wynagrodzeń o kwotę 17.000 zł. 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

71.200 zł w tym w grupie: 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.200 zł, 

- wynagrodzeń o kwotę 57.000 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” zmniejsza się planowane wydatki bieżące 

w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę ogółem 2.100 zł, które przenosi się do: 
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Rozdziału 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” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 129.300 zł, 

Rozdziału 80195 – „Pozostała działalność” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 5.400 zł. 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 

ogółem 18.500 zł w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł, 

- zadań statutowych o kwotę 8.500 zł, które przenosi się do: 

Rozdziału 85295 – „Pozostała działalność” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 

ogółem 18.500 zł, w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł, 

- zadań statutowych o kwotę 8.500 zł. 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

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

statutowych o kwotę 400 zł, którą przenosi się do: 

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych o kwotę 400 zł. 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 163 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” na zwiększenie 

planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 163 zł. 

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: 

·ppkt 13 w zadaniu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – II etap oraz 

budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski – wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów 

DP 1705 O – Gmina Turawa i DP 1703 O Gmina Łubniany” zwiększa się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol. 6,7 o kwotę 1.345 zł, zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 8 o kwotę 

46.689 zł, zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 10 o kwotę 48.034 zł. 

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

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 

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

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

dochody bieżące o kwotę 5.802 zł. 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

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

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” 
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·§ 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 9.041 zł. 

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

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane wydatki w kol. 4 i 6 

o kwotę 5.802 zł. 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

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

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejsza się planowane wydatki w kol. 4 i 6 o kwotę 9.041 zł. 

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

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami 

administracji rządowej 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” 

·§ 2120 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, 

- zwiększa się planowane dotacje w kol 4 o kwotę 26.400 zł, 

- zwiększa się planowane wydatki w kol 5 i 6 o kwotę 26.400 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. 
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