
 

 

UCHWAŁA NR 2356/22 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 23 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 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 5.040 zł, w tym: 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

·§ 2110 – „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się planowane 

dochody bieżące o kwotę 1.200 zł (program „korekcyjno–edukacyjny”), 

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” 

·§ 2130 – „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3.840 zł 

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 80.000 zł, w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 

·§ 6300 - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” zwiększa się planowane 

dochody majątkowe o kwotę 80.000 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 5.040 zł, w tym: 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się planowane 

wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 1.200 zł, 
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Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się planowane wydatki bieżące  

w grupie wynagrodzeń o kwotę 3.840 zł, 

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł, w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

80.000 zł, 

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: 

Dział 020 – „LEŚNICTWO” 

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę  6.090 zł, które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie wynagrodzeń o kwotę 6.090 zł, w ww. rozdziale, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

138.690 zł, w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 129.363 zł, 

- zadań statutowych o kwotę  9.327 zł, 

które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie świadczeń na rzecz 

osób fizycznych o kwotę 2.963 zł w ww. rozdziale oraz do: 

Rozdziału 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących o kwotę ogółem 135.727 zł, w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 126.400 zł, 

- zadań statutowych o kwotę 9.327 zł, 

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 408 zł, które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 408 zł, w ww. rozdziale, 

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 

ogółem 6.211 zł, w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 5.331 zł, 

- zadań statutowych o kwotę  880 zł, 

które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie świadczeń na rzecz 

osób fizycznych o kwotę 1.211 zł w ww. rozdziale oraz do: 

Rozdziału 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych  

w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych 

szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych  

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł, 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

3.601 zł, w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 3.151 zł, 

- zadań statutowych o kwotę  450 zł, 

które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie świadczeń na rzecz 

osób fizycznych o kwotę 500 zł w ww. rozdziale oraz do: 
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Rozdziału 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych  

w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych 

szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych  

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących o kwotę ogółem 3.101 zł w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 1.592 zł, 

- zadań statutowych o kwotę  1.330 zł, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 179 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 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 9 o kwotę 80.000 zł. 

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

I.  Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

·§ 2110 – „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się planowane 

dochody bieżące o kwotę 1.200 zł, 

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

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się planowane 

wydatki w kol. 4 i 5 o kwotę 1.200 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

Członek Zarządu 

 Powiatu Opolskiego 

 

Krzysztof Wysdak 
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