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UCHWAŁA NR XLIV/308/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 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 poźn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 1) W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów 
Powiatu Opolskiego: 

-  zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 804.402,58 zł, w tym: 

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” 

·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę” o kwotę 5.000 zł, 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 2.450 zł, w tym: 

·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 250 zł, 

·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 2.200 zł, 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” 

§ 2360 – „Dochody jednostek samorządy terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” 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 25.060 zł, w tym: 

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

·§ 0910 – „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” o kwotę 60 zł, 

·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 20.000 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” 

·§ 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 10.000 zł, 

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” 

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 
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·§ 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 587.106 zł, 

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” 

·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 20.000 zł, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” 

·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2.000 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 141.010 zł, w tym: 

·§ 0960 - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się 
planowane dochody bieżące o kwotę 1.000 zł; 

·§ 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 140.010 zł, 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” 

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 5.875 zł, w tym: 

·§ 0960 - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się 
planowane dochody bieżące o kwotę 915 zł; 

·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 4.960 zł, 

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” 

·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3.000 zł, 

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 

·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę o 2.891,58 zł, 

-  zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 1.675.900 zł, w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 1.603.075 zł, w tym: 

·§ 6180 – „Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 
powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu” o kwotę 1.600.000 zł 

·§ 6680 - „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego” o kwotę 3.075 zł, 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” 

·§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się planowane dochody majątkowe 
o kwotę 72.000 zł, 

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” 

Rozdział 75405 – „Komendy Powiatowe Policji” 

·§ 6690 - „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów 
majątkowych” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 825 zł, 
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2) W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu 
Opolskiego: 

-  zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 780.302,58 zł, w tym: 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane wydatki 
bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 250.000 zł, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80115 – „Technika” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń 
o kwotę 44.607 zł 

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I II stopnia” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 
wynagrodzeń o kwotę 41.107 zł 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 
wynagrodzeń o kwotę 105.011 zł 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” 
zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 16.865 zł, 

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 
ogółem 160.955 zł, w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 155.245 zł, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.710 zł 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji 
o kwotę 19.110 zł 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się planowane 
wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 142.647,58 zł 

-  dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących  

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 
ogółem 4.044.650 zł w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 3.313.894 zł, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 45.000 zł, 

- zadań statutowych o kwotę 685.756 zł, 

które przenosi się do: 

Działu 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 
4.044.650 zł w tym w grupie: 

·- wynagrodzeń o kwotę 3.313.894 zł, 

·- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 45.000 zł, 

·- zadań statutowych o kwotę 685.756 zł, 

-  zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.700.000 zł, w: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki majątkowe 
o kwotę 1.700.000 zł. 
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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 5 w zadaniu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory 
w m. Ozimek w km 0+246 na rzece Mała Panew - etap II” zwiększa się planowane nakłady 
inwestycyjne w kol. 6,7 i 10 o kwotę 1.600.000 zł. 

- dodaje się ppkt 17 zadanie pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 – Chrząstowice – DK 
46 w m. Chrząstowice oraz modernizacje odcinków drogi 1711 O na trasie Lędziny – Chrząstowice” 
i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 w kwocie 400.000 zł, w kol. 7 i 8 w kwocie 
100.000 zł. 

4) W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały: 

- zmienia się planowane przychody o kwotę 36.000 zł z tytułu: 

·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – zwiększa się o kwotę 36.000 zł, 

·§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach. – zmniejsza się o kwotę 36.000 zł, 

- zmienia się źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu Powiatu Opolskiego 

·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększa się o kwotę 36.000 zł, 

·§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach. – zmniejsza się o kwotę 36.000 zł, 

5) W załączniku Nr 6 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany: 

I.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” 

·§ 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami” zwiększa się planowane wydatki w kol. 4,5 i 6 o kwotę 140.010 zł. 

6) 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 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 wydatki o kwotę 19.110 zł. 

7) 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 90095 – „Pozostała działalność” 

·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się w kol. 4 o kwotę 3.000 zł. 
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§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
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Uzasadnienie 

Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2022 r. dokonuje się w oparciu o: 

1)Pismo Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. Nr ST5.4750.17.2022, informujące o przyznaniu dla 
Powiatu Opolskiego środków finansowych w kwocie 587.106 zł pochodzących ze środków rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie którego zwiększono planowane dochody i wydatki, związku ze 
zmianą ustawy – Karta Nauczyciela, 

2)Pismo Ministra Finansów z dnia 30 maja 2022 r. Nr ST5.4751.5.2022, informujące o przyznaniu dla 
Powiatu Opolskiego środków finansowych w kwocie 1.600.000 zł pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej na podstawie którego zwiększono planowane 
dochody i wydatki, 

3)Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 18 maja 2022 r. Nr DD.6.2022, na podstawie którego 
zwiększono planowane dochody o kwotę 4.960 zł, 

4) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 06 czerwca 2022 r. Nr DDz.GK./0720-27/22, 
na podstawie którego zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 550 zł, w związku z otrzymanymi 
darowiznami, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego wychowanków placówki, 

5)Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 06 czerwca 2022 r. 
Nr PCPR.FN.40809.63.2022.DB, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki ponoszone na rodziny 
zastępcze w związku realizacją porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinnej 
pieczy zastępczej, 

6)Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 06 czerwca 2022 r. 
Nr PCPR.FN.40809.62.2022.DB, na podstawie którego zwiększono planowane dochody z tytułu realizacji 
porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, 

7)Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 31 maja 2022 r. 
Nr PCPR.FN.3012.18.2022.MS, na podstawie którego wprowadzono planowane dochody z tytułu otrzymanej 
darowizny, 

8)Wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego z dnia 27 maja 2022 r., 
Nr AG.21.2022.NM-Z na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 250.000 zł 
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie siedziby i budynków należących do Starostwa Powiatowego w Opolu, 

9)Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 07 czerwca 2022 r., Nr OR 042.6.2021.MK, na 
podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.891,58 zł, w związku z realizacją 
projektu „Ochrona, konserwacja i udostępnianie zabytków oraz polichromii ściennych kościoła 
p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Niemodlinie”, 

10)Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 26 maja 2022 r. 
Nr FK.311.1.24.2022.MK na podstawie których dokonano zmian w planie wydatków bieżących dotyczących 
przeniesień między działami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do systemu monitorowania usług 
publicznych 

11)Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 06 czerwca 2022 r. 
Nr FK.311.1.25.2022.MK na podstawie którego dokonano zmian w „Planie zadań inwestycyjnych na 2022 r.”, 
zwiększono planowane wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowego zadania związanego z rozbudową 
drogi powiatowej. 

12)Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 09 czerwca 2022 r., 
Nr ES.3023.22.2022.AM, na podstawie którego dokonano podziału subwencji oświatowej na poszczególne typy 
szkół. 

Skarbnik Powiatu 

  

Mariola Konachiewicz 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 

  

Henryk Lakwa 
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