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UCHWAŁA NR XLI/293/22
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 24 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022
Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 528) 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 XXXVII/267/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r. dokonuje się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów
Powiatu Opolskiego:
- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 67.834 zł, w tym:
Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”
Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
·§ 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się planowane dochody bieżące
o kwotę 67.834 zł,
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 395.471 zł, w tym:
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”
·§ 2360 – „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 10 zł
Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę
ogółem 13.520 zł, w tym:
·§ 0630 - „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz
Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 1.500 zł,
·§ 0640 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
o kwotę 20 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 12.000 zł,
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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
105.500 zł, w tym:
·§ 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 105.000 zł,
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 500 zł,
Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”
Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę
15.000 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 3.500 zł.
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę
ogółem 176.479 zł, w tym:
·§ 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” o kwotę 5.421 zł,
·§ 2180 - „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” o kwotę 171.058 zł,
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 150 zł,
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”
·§ 2320 - „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane dochody
bieżące o kwotę ogółem 81.312 zł, w tym:
- Powiat Prudnicki o kwotę 75.900 zł,
- Powiat Wrzesiński o kwotę 5.412 zł,
- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 1.187,50 zł, w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
·§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się planowane dochody
majątkowe o kwotę 806 zł,
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zwiększa się planowane
dochody majątkowe o kwotę ogółem 381,50 zł, w tym:
·§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” o kwotę 50 zł,
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·§ 6680 - „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego” o kwotę 331,50 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 200.000 zł, w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe
o kwotę 200.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 823 zł, w tym:
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie
zadań statutowych o kwotę 823 zł,
- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 813.589 zł, w tym:
Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane wydatki
bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 69.000 zł,
Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”
Rozdział 75295 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 5.000 zł,
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące
w grupie wynagrodzeń o kwotę 4.825 zł,
Rozdział 80115 – „Technika” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 26.509 zł,
w tym w grupie:
- zadań statutowych o kwotę 18.717 zł,
- wynagrodzeń o kwotę 7.792 zł,
Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększa się planowane wydatki bieżące
o kwotę ogółem 18.158 zł, w tym w grupie:
- zadań statutowych o kwotę 11.000 zł,
- wynagrodzeń o kwotę 7.158 zł,
Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę
ogółem 127.819 zł, w tym w grupie:
- zadań statutowych o kwotę 109.033 zł,
- wynagrodzeń o kwotę 18.786 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 2.000 zł,
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę
ogółem 176.299 zł, w tym w grupie:
- zadań statutowych o kwotę 99.548 zł,
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- wynagrodzeń o kwotę 40.000 zł,
- dotacji o kwotę 36.751 zł,
Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”
zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 59.229 zł,
Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie
zadań statutowych o kwotę 231.750 zł,
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się planowane
wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 85.000 zł,
Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się planowane wydatki bieżące
w grupie zadań statutowych o kwotę 3.000 zł,
Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”
Rozdział 92695 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 5.000 zł,
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe
o kwotę 1.200.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie
zadań statutowych o kwotę 1.200.000 zł w ww. rozdziale,
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących:
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zmniejsza się planowane
wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie
planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 10.000 zł w ww. rozdziale,
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie
zadań statutowych o kwotę 12.000 zł, którą przenosi się do:
Rozdziału 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na zwiększenie planowanych
wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę 12.000 zł;
3) w załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2022 roku”:
- w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu:
·ppkt 1 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Prószków
w m. Domecko na długości 610 m.” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 o kwotę
1.406.150 zł, zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 7 i 8 o kwotę 1.400.000 zł;
4) w załączniku nr 4 do ww. uchwały:
- zwiększa się planowane przychody o kwotę 283.941,50 zł z tytułu:
·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – o kwotę 283.941,50 zł,
- zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 283.941,50 zł, który będzie
pokryty z tytułu:
·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 283.941,50 zł;
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5) w załączniku nr 7 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany:
Dotacje celowe na zadania własne powiatu w 2022 r. realizowane przez:
II. podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”
·§ 2580 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 36.751 zł.
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”
·§ 2830 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się
planowane wydatki o kwotę 12.000 zł;
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”
- zwiększa się kol. 5, 6 i 8 o kwotę 12.000 zł,
Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”
·§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się kol. 4 o kwotę 50 zł,
·§ 6680 - „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego” zwiększa się kol. 4 o kwotę 331,50 zł,
Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”
- zmniejsza się kol. 5, 6 i 7 o kwotę 12.823 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

