
 

 

UCHWAŁA NR 2109/22 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2022 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 528) 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 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 w budżecie Powiatu 

Opolskiego: 

1) w załączniku nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów 

Powiatu Opolskiego: 

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 290.504,06 zł, w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 

·§ 6350 – „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 290.504,06 zł; 

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych wydatków budżetu 

Powiatu Opolskiego: 

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 290.504,06 zł, w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 

290.504,06 zł, 

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: 

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” 

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 450 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 450 zł, w ww. rozdziale, 

Dział 855 – „RODZINA” 

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

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 109 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 109 zł w ww. rozdziale; 
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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 w: 

·ppkt 14 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa - Narok  

na odc. Dąbrowa - Sokolniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” zwiększa się 

planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 160.000 zł, 

·ppkt 15 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 O w zakresie budowy chodnika  

w m. Goszczowice - II etap” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 o kwotę 100.000 zł, 

zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 8 o kwotę 196.504,06 zł, zwiększa się 

planowane nakłady inwestycyjne w kol. 10 o kwotę 296.504,06 zł, 

- w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu w: 

·ppkt 8 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany w m. Biadacz 

etap II” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 30.504,06 zł; 

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

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. 

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” 

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” 

- zmniejsza się planowane wydatki w kol. 5 o kwotę 450 zł, 

- zwiększa się planowane wydatki w kol. 6 o kwotę 450 zł; 

5) w załączniku nr 7 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany: 

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w 2022 r. realizowane przez: 

I. podmioty należące do sektora finansów publicznych 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 

·§ 6610 – „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane wydatki  

o kwotę 30.504,06 zł, przeznaczona dla Gminy Łubniany. 

§ 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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