
 

 

UCHWAŁA NR 1856/21 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 9 grudnia 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, 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 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 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 

wynagrodzeń o kwotę 3.360 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 3.360 zł w ww. rozdziale, 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

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

wynagrodzeń o kwotę 14 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 14 zł w ww. rozdziale, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

o kwotę 7.000 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 7.000 zł, 

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

świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 1.732 zł w ww. rozdziale oraz do: 

Rozdziału 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 5.970 zł, 

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

w grupie zadań statutowych o kwotę 2.298 zł, 
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Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

dotacji o kwotę 35.000 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 80101 – „Szkoły podstawowe” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie wynagrodzeń o kwotę 30.400 zł, 

Rozdziału 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie dotacji o kwotę 1 zł, 

Rozdziału 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 4.599 zł, 

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

w grupie dotacji o kwotę 7.431 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 7.431 zł, 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 16.500 zł, którą przenosi się do: 

Rozdziału 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących o kwotę ogółem 16.500 zł, w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł, 

- zadań statutowych o kwotę 12.500 zł, 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 

ogółem 10.379 zł, w tym w grupie: 

- zadań statutowych o kwotę 9.970 zł, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 409 zł, 

którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 

9.970 zł w ww. rozdziale oraz do: 

Rozdziału 85495 – „Pozostała działalność” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 409 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

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

wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 4.000 zł w ww. rozdziale, 

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

wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.896 zł, którą przenosi się na 

zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 4.896 zł, w tym w grupie: 

- zadań statutowych o kwotę 3.941 zł, 

- wynagrodzeń o kwotę 955 zł, 

w ww. rozdziale. 

2. 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. 5 o kwotę 14 zł, 
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- zwiększa się planowane wydatki w kol. 6 o kwotę 14 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” 

- zwiększa się planowane wydatki w kol. 5 o kwotę 1.462 zł. 

3. W załączniku nr 8 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany: 

Dotacje podmiotowe w 2021 r. dla jednostek niezaliczonych 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 1 zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowe Specjalna w Kup), 

Rozdział 80121 – „Licea ogólnokształcące specjalne” 

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

się planowane wydatki o kwotę 7.431 zł (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa 

„Razem w Przyszłość” w Stobrawie), 

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” 

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

się planowane wydatki o kwotę 35.000 zł (Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kup 

Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia w Kup). 

§ 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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