
 

 

UCHWAŁA NR 2513/22 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 23 listopada 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.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  

20 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz stosownie do § 1 pkt 1 uchwały nr XLII/300/22 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Opolskiego na rok 2022, 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 ogółem 45.803,28 zł, w tym: 

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” 

· § 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 5.513 zł, 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” 

· § 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 185 zł, 

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” 

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” 

· § 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 38.297,08 zł, 
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Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” 

· § 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 500 zł, 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” 

· § 2100 - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  

w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.308,20 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 ogółem 45.803,28 zł, w tym: 

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 5.513 zł, 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 185 zł, 

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane wydatki 

bieżące o kwotę ogółem 38.297,08 zł, w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 33.297,08 zł, 

- zadań statutowych o kwotę 5.000 zł, 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 500 zł, 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

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

zadań statutowych o kwotę 1.308,20 zł, 

-  dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących: 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń 

na rzecz osób fizycznych o kwotę 340 zł, które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę ogółem 340 zł, w ww. rozdziale, 

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

na rzecz osób fizycznych o kwotę 730 zł, które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 730 zł, w ww. rozdziale, 

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.600 zł, które przenosi się na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 1.600 zł, w ww. rozdziale, 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 3401



Rozdział 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” zmniejsza się planowane wydatki bieżące 

w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 250 zł, które przenosi się na zwiększenie 

planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 250 zł, w ww. rozdziale, 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 

5.000 zł, w tym w grupie: 

- zadań statutowych o kwotę 4.600 zł, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 400 zł, 

które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 

5.000 zł, w ww. rozdziale, 

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

w grupie wynagrodzeń o kwotę 100 zł, które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków 

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 100 zł, w ww. rozdziale, 

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

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

zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 18.514,94 zł, które przenosi 

się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę ogółem 

18.514,94 zł, w ww. rozdziale, 

Dział 855 – „RODZINA” 

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych” zmniejsza się planowane 

wydatki bieżące o kwotę ogółem 11.724 zł, w tym w grupie: 

- wynagrodzeń o kwotę 9.977 zł, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.747 zł, 

które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych  

o kwotę ogółem 11.724 zł, 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł, które przenosi się do: 

Rozdziału 75019 - „Rady powiatów” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych o kwotę 6.000 zł, 

Rozdział 75095 - „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań 

statutowych o kwotę 4.060 zł, które przenosi się do: 

Rozdziału 75075 — „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 4.060 zł, 

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 

ogółem 28.213 zł, w tym w grupie: 

- zadań statutowych o kwotę 26.513 zł, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.700 zł, 

które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 

22.003 zł w ww. rozdziale oraz do: 
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Rozdziału 85295 – „Pozostała działalność” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących  

w grupie wynagrodzeń o kwotę 6.210 zł. 

3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2022 roku”: 

- w pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Tułowicach: 

·ppkt 1 w zadaniu pn. „Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego 

przy Zespole Szkół w Tułowicach” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 8 o kwotę 

24.495 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 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” 

· § 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 5.513 zł, 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” 

· § 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 185 zł, 

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” 

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” 

· § 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 38.297,08 zł, 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” 

· § 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 500 zł. 

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

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” 

zwiększa się planowane wydatki w kol. 4 i 5 o kwotę 5.513 zł, 

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” 

zwiększa się planowane wydatki w kol. 5 kwotę ogółem 340 zł, 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” 

zwiększa się planowane wydatki w kol.  4 i 5 o kwotę 185 zł, 

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” 

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększa się planowane wydatki w kol.  4 i 6 o kwotę 500 zł. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Wicestarosta Opolski 
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 Powiatu Opolskiego 
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Henryk Zapiór 
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