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UCHWAŁA NR XXXV/255/21
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 4 listopada 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 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 majątkowe o kwotę 120 zł, w tym:
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”
·§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się planowane dochody
majątkowe o kwotę 120 zł,
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 229.927 zł, w tym:
Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 47.000 zł, w tym:
·§ 0750 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze” o kwotę 45.000 zł,
·§ 0830 – „Wpływy z usług” o kwotę 2.000 zł,
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”
·§ 0690 – „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 100.000 zł,
Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”
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- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 11.212 zł, w tym:
·§ 0580 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych” o kwotę 2.112 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 1.000 zł,
·§ 0690 – „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 2.500 zł,
·§ 0830 – „Wpływy z usług” o kwotę 600 zł,
·§ 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” o kwotę 4.000 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 1.000 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”
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 31.200 zł, w tym:
·§ 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 29.000 zł,
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 2.200 zł,
Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
·§ 0020 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” zwiększa się planowane dochody
bieżące o kwotę 30.000 zł.
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80115 – „Technika”
·§ 0690 – „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 15 zł,
Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia”
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 2.400 zł, w tym:
·§ 0610 - „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” o kwotę 100 zł,
·§ 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” o kwotę 2.300 zł.
Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”
·§ 0750 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 200 zł.
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”
·§ 0750 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 900 zł.
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska”
·§ 0690 – „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 7.000 zł,
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- dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów:
Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”
·§ 0750 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 200.000 zł,
które przenosi się do:
Działu 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdziału 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”
·§ 0690 – „Wpływy z różnych opłat” na zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego:
- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 876.062 zł, w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę
600.000 zł,
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się planowane wydatki
majątkowe o kwotę 276.062 zł,
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących:
Dział 020 – „LEŚNICTWO”
Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 58.000 zł, którą przenosi się do:
Działu 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”
Rozdziału 01005 – „Prace geoodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” na zwiększenie
planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 20.000 zł,
Działu 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdziału 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zwiększenie planowanych
wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 6.900 zł,
Działu 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdziału 75020 – „Starostwa powiatowe” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących
w grupie wynagrodzeń o kwotę 31.100 zł,
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zmniejsza się planowane
wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 80.000 zł, którą przenosi się do:
Działu 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdziału 75020 – „Starostwa powiatowe” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących
w grupie wynagrodzeń o kwotę 80.000 zł,
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 25.000 zł, którą przenosi się do:
Działu 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdziału 75020 – „Starostwa powiatowe” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących
w grupie wynagrodzeń o kwotę 21.400 zł,
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Działu 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
Rozdziału 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na zwiększenie planowanych
wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 3.600 zł,
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę
400.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań
statutowych o kwotę 260.000 zł w ww. rozdziale oraz do:
Działu 851 – „OCHRONA ZDROWIA”
Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę
60.000 zł,
Działu 855 – „RODZINA”
Rozdziału 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” na zwiększenie
planowanych wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł.
3. 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 w:
·ppkt 12 skreśla się zadanie pn. „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego
w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo - Domecko - etap I” i zmniejsza się
planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 1.000.000 zł,
dodaje się:
·ppkt 12 zadanie pn. „Zakup myjni – dezynfektora do endoskopów dla szpitala MSWiA w Opolu”
i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 60.000 zł,
- w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie w:
·ppkt 4 w zadaniu pn. „Wykonanie projektu oraz przebudowa systemu grzewczego DPS-u
w Prószkowie z paliwa węglowego na paliwo ekologiczne - gazowe” i zmniejsza się planowane nakłady
inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 276.062 zł,
- w pkt 4 w ramach zadań realizowanych przez Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim dodaje się:
·ppkt 2 zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i remont pomieszczeń
budynku domu dziecka” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie
80.000 zł.
4. W załączniku nr 4 do ww. uchwały:
- zmniejsza się planowane przychody o kwotę 1.106.109 zł z tytułu:
·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – o kwotę 1.106.109 zł,
- zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 1.106.109 zł, który był pokryty
z tytułu:
·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 1.106.109 zł.
5. 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”
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·§ 6610 – „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się planowane
wydatki o kwotę 1.000.000 zł, przeznaczone dla Gminy Komprachcice;
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 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się planowane wydatki
w kol. 5 i 9 o kwotę 276.062 zł,
Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska” zwiększa się planowane dochody w kol. 4 o kwotę 7.000 zł,
Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki w kol. 5, 6 i 7 o kwotę
25.000 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.
Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

