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UCHWAŁA NR XLV/315/22
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 28 lipca 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 4.087,50 zł, w tym:
Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”
Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”
·§ 2330 - „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się
planowane dochody bieżące o kwotę 4.087,50 zł,
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 350.540,88 zł, w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę
ogółem 27.137,75 zł, w tym:
·§ 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” o kwotę 5.000 zł,
·§ 2057 - „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” o kwotę 19.980,75 zł,
·§ 2990 – „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego” o kwotę 2.157 zł,
Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”
·§ 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się planowane
dochody bieżące o kwotę 2.000 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 52.000 zł, w tym:
·§ 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 50.000 zł,
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 2.000 zł,
Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”
Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
·§ 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę
2.410 zł,
Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 100.000 zł,
Rozdział 75816 – „Wpływy do rozliczenia”
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę
95.446,68 zł,
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 4.000 zł, w tym:
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 1.000 zł,
·§ 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” o kwotę 3.000 zł,
Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”
·§ 2057 - „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się
planowane dochody bieżące o kwotę 43.624,45 zł,
Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”
·§ 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się planowane
dochody bieżące o kwotę 5.970 zł,
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem
1.500 zł, w tym:
·§ 0960 - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” o kwotę 500 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 1.000 zł,
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się planowane
dochody bieżące o kwotę ogółem 16.452 zł, w tym:
·§ 0960 - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” o kwotę 5.952 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 10.500 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–3–

Poz. 2175

- zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 12.000 zł, w tym:
Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”
·§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zmniejsza się planowane dochody
majątkowe o kwotę 12.000 zł,
- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 249.443 zł, w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody majątkowe
o kwotę ogółem 249.268 zł, w tym:
·§ 6350 – „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych” o kwotę 235.000 zł,
·§ 6680 - „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego” o kwotę 14.268 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 175 zł.
- dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów majątkowych:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
·§ 6180 – „Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na
drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu” zmniejsza
się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.600.000 zł, które przenosi się do:
Działu 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”
Rozdziału 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
·§ 6180 – „Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na
drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu” na
zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.600.000 zł;
2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego:
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 41.400,69 zł, w tym:
Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”
Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zmniejsza się planowane wydatki
bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 5.292,69 zł,
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 36.108 zł,
- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 247.526,45 zł, w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie
zadań statutowych o kwotę 5.000 zł,
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Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 105.000 zł,
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się planowane wydatki bieżące
w grupie zadań statutowych o kwotę 40.000 zł,
Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę
ogółem 43.624,45 zł, w tym w grupie:
- wynagrodzeń o kwotę 25.000 zł,
- zadań statutowych o kwotę 18.624,45 zł,
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 500 zł,
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się planowane
wydatki bieżące o kwotę ogółem 53.402 zł, w tym w grupie:
- zadań statutowych o kwotę 5.952 zł,
- dotacji o kwotę 47.450 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 40.250 zł, w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe
o kwotę 19.550 zł,
Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.700 zł,
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe
o kwotę 80.700 zł, które przenosi się do:
Działu 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdziału 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zwiększenie planowanych
wydatków majątkowych o kwotę 20.700 zł,
Działu 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”
Rozdziału 75405 – „Komendy powiatowe Policji” na zwiększenie planowanych wydatków
majątkowych o kwotę 60.000 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 w:
·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. 8 o kwotę 95.446,68 zł,
zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 10 o kwotę 95.446,68 zł,
·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 19.750 zł,
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·ppkt 3 w zadaniu pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
Zawada - DW 463 - Dobrodzień nad rz. Mała Panew w m. Turawa” zmniejsza się planowane nakłady
inwestycyjne w kol. 6 o kwotę 796.829 zł,
·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” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8
o kwotę 200.000 zł,
·ppkt 17 w zadaniu 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”
zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 o kwotę 300.000 zł,
wprowadza się:
·ppkt 18 zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 1.200 kg” wprowadza się
planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 80.000 zł,
- w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu w:
·ppkt 1 w zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji oraz uruchomienie rezerwowego transformatora
w stacji trafo budynku szpitala” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę
20.700 zł,
·ppkt 2 w zadaniu pn. „Zakup samochodu służbowego osobowo terenowego HYBRYDA na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8
o kwotę 6.700 zł,
·ppkt 10 w zadaniu pn. „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego zasilającego budynek USP
przy ul. 1 Maja 29” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 14.000 zł,
wprowadza się:
·ppkt 13 zadanie pn. „Zakup samochodu dla KM Policji w Opolu - dofinansowanie” wprowadza
się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 60.000 zł;
4) w załączniku nr 4 do ww. uchwały:
- zmniejsza się planowane przychody o kwotę 418.020,62 zł z tytułu:
·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – zmniejsza się o kwotę 418.020,62 zł,
- zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 418.020,62 zł, który był pokryty z:
·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych - zmniejsza się o kwotę 418.020,62 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 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”
Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”
- zmniejsza się planowane dotacje w kol. 4 o kwotę 4.087,50 zł, w:
·§ 2330 - „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”,
- zmniejsza się planowane wydatki w kol. 5 i 6 o kwotę 5.292,69 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
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Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”
·§ 2320 - „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 47.450 zł (Powiat Bełchatowski),
II. podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej”
·§ 2810 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji fundacjom” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 36.108 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 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”
·§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się kol. 4 o kwotę 175 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

