
 

 

UCHWAŁA NR 2339/22 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 11 sierpnia 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. 1526) w związku z art. 222 pkt 4, 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 2022 r. poz. 1634 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 następujących zmian planowanych dochodów budżetu 

Powiatu Opolskiego: 

-  zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 204.800 zł, w tym: 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

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 204.800 zł. 

2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych wydatków 

budżetu Powiatu Opolskiego: 

-  zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 204.800 zł, w tym: 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

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

zadań statutowych o kwotę 204.800 zł, 

-  dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: 

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” 

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące z rezerwy 

celowej przeznaczonej na odprawy emerytalne dla pracowników powiatu opolskiego o kwotę 26.611 zł, 

którą przenosi się do: 

Działu 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdziału 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na 

zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 26.611 zł, 
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Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80115 – „Technika” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych  

o kwotę  19.000 zł, które przenosi się do: 

Rozdziału 80101 – „Szkoły podstawowe” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych o kwotę 2.800 zł, 

Rozdziału 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących 

w grupie zadań statutowych o kwotę 2.500 zł, 

Rozdziału 80120 – „Licea ogólnokształcące” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 13.700 zł. 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 50.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie zadań statutowych o kwotę 50.000 zł, w ww. rozdziale. 

§ 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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