
 

 

UCHWAŁA NR XLII/300/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 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.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze 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) po § 11 dodaje się § 11a o następującym brzmieniu: 

„§ 11a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do: 

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

w tym dokonywania przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej, 

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, 

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub 

zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu 

jednostki”.; 

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

Powiatu Opolskiego: 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 292.540,50 zł, w tym: 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 

·§ 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 20.000 zł, 
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Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 17.050 zł, w tym: 

·§ 0570 – „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”  

o kwotę 2.000 zł, 

·§ 0640 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”  

o kwotę 50 zł, 

·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 15.000 zł, 

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” 

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” 

·§ 0960 - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa 

się planowane dochody bieżące o kwotę 24.733,50 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 22.000 zł, w tym: 

·§ 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 20.000 zł, 

·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 2.000 zł, 

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” 

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 51.841 zł 

·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 25.000 zł, 

·§ 2700 - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  

z innych źródeł” o kwotę 26.841 zł, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” 

·§ 0640 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” 

zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 501 zł, 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej” 

·§ 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 

oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 

na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 5.000 zł, 

Rozdział 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” 

·§ 2700 - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  

z innych źródeł” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 96.061 zł, 
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Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” 

·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 20 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” 

·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 511 zł, 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” 

·§ 0960 - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa 

się planowane dochody bieżące o kwotę 54.823 zł; 

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 8.422.893,06 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 8.402.858,06 zł, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” 

·§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się planowane dochody 

majątkowe o kwotę 19.837 zł, 

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 

Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” 

·§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się planowane dochody 

majątkowe o kwotę 198 zł; 

3) w załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego: 

-  zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 755.306,50 zł, w tym: 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

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

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 189.000 zł, 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane wydatki 

bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 200.000 zł, 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 50.000 zł, 

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” 

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 24.733,50 zł, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 26.841 zł, 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 96.061 zł, 
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Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 114.000 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

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

wydatki bieżące o kwotę ogółem 54.671 zł w tym w grupie: 

- zadań statutowych o kwotę 54.562 zł, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 109 zł, 

-  zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 8.619.354 zł, w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

o kwotę 8.612.354 zł, 

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się planowane wydatki 

majątkowe o kwotę 7.000 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; 

4) 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 2 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1756 O Chróścina - Polska Nowa Wieś  

- od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka 

drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa Wieś” zwiększa się 

planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 10 o kwotę 8.112.354 zł, 

·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 240.000 zł 

- w pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Tułowicach w: 

·ppkt 1 w zadaniu pn. „Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku 

przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne  

w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 7.000 zł; 

5) w załączniku nr 4 do ww. uchwały: 

- zwiększa się planowane przychody o kwotę 659.226,94 zł z tytułu: 

·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – o kwotę 659.226,94  zł, 
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- zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 659.226,94 zł, który będzie 

pokryty z tytułu: 

·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 659.226,94 zł; 

6) 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; 

7) 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 240.000 zł, przeznaczona dla Gminy Łubniany; 

8) 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 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” 

·§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się kol. 4 o kwotę 198 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 
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