
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/326/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 18 października 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. 1526) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1634 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: 

-  zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 6.076.607,20 zł, w tym: 

Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 

Z ICH POBOREM” 

Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” 

·§ 0010 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się planowane 

dochody bieżące o kwotę 6.076.607,20 zł; 

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

Opolskiego: 

-  zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 638.200 zł, w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

zadań statutowych o kwotę 220.000 zł, 

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” 

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

statutowych o kwotę 5.000 zł, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące  

w grupie dotacji o kwotę 220.000 zł, 
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Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 6.200 zł, 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się planowane wydatki bieżące  

w grupie zadań statutowych o kwotę 12.000 zł, 

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Rozdział 85321– „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się planowane 

wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 40.000 zł, 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 135.000 zł, 

-  zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 103.761 zł, w tym: 

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

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

o kwotę 103.761 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 6 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej 

w miejscowości Niwki” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 103.761 zł; 

4) w załączniku nr 4 do ww. uchwały: 

- zmniejsza się planowane przychody o kwotę 5.334.646,20 zł z tytułu: 

·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – zmniejsza się o kwotę 5.334.646,20 zł, 

- zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 5.334.646,20 zł, który był 

pokryty z: 

·§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – zmniejsza się o kwotę 5.334.646,20 zł; 

5) w załączniku nr 8 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany: 

Dotacje podmiotowe w 2022 r. dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” 

·§ 2540 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się 

planowane wydatki o kwotę 220.000 zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup). 

§ 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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