
Uchwała Nr IV/20/07 
Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 15 lutego 2007 r. 
 

zmieniaj�ca uchwał� w sprawie uchwalenia bud�etu Powiatu Opolskiego na 2007rok.  
 
 
 Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorz�dzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n.zm.), oraz art. 165 ust 2, art. 184 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104                

pó�n. zm.) uchwala si� co nast�puje : 

 

§ 1 

W Uchwale Nr III/18/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2006 r.                

w sprawie uchwalenia bud�etu Powiatu Opolskiego na 2007 r. wprowadza si� nast�puj�ce 

zmiany :  

 

1. W zał�czniku Nr 1 do w.w. uchwały zmniejsza si� planowane dochody powiatu 

o kwot� 19.200 zł w n.w podziałach klasyfikacji bud�etowej : 

  Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

� Rozdział 85201 – „Placówki opieku�czo – wychowawcze” 

• §2320 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie��ce 

realizowane na podstawie porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami 

samorz�du terytorialnego”. 

  

2. W zał�czniku Nr 2 do w.w uchwały wprowadza si� nast�puj�ce zmiany planowanych 

wydatków powiatu : 

1) Dział 600 – „TRANSPORT I Ł�CZNO��” 

� Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zwi�ksza si� planowane 

wydatki bie��ce o kwot� 300.000 zł 

2) Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

� Rozdział 85201 – „Placówki opieku�czo – wychowawcze” 

� zmniejsza si� planowane wydatki bie��ce z tytułu dotacji, o kwot� 

19.200 zł 

� zwi�ksza si� planowane wydatki maj�tkowe o kwot� 10.000 zł 

 

 

 



 

3. W zał�czniku Nr 3a do planowanych zada� inwestycyjnych na 2007 r. dodaje si� 

pkt 7, o tre�ci : 

 

 

4. Zwi�ksza si� przychody bud�etu powiatu wykazane z zał�czniku Nr 4 do w.w 

uchwały o kwot� 310.000 zł z tytułu : 

• § 955 – „Przychody z innych rozlicze� krajowych (wolne �rodki) 
 

5. Zmniejsza si� nadwy�k� bud�etu powiatu przeznaczon� na spłaty rat kredytu do 

kwoty 18.000 zł. 
 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu Opolskiego . 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym 

Województwa Opolskiego. 

 
 
 

   
   
   
   
   
   
   

Planowane wydatki 

Z tego �ródła finansowania 
L
p Dział Rozdział §  Nazwa zadania 

inwestycyjnego 

Ł�czne koszty 
Finanse 

Od pocz�tku 
inwestycji 

 

Rok 
bud�etowy 

2007 
Dochody 
własne 

j.s.t 

�rodki 
pochodz�ce 

z innych 
�ródeł 

�rodki 
wymienione 
w art. 5 ust 1 
pkt 2 i 3 u.f.p. 

Jednostka 
organizacyjna 

realizuj�ca 
program lub 

koordynuj�ca 
wykonanie 
programu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 852 85201 6060 Zakup �rodka 
transportu – 
dofinansowanie 

21.200 10.000 10.000 ---- ---- Dom Dziecka w 
Chmielowicach 



UUUzzzaaasssaaadddnnniii eeennniii eee    
 

Zmiany w bud�ecie powiatu na 2007 rok wprowadza si� w zwi�zku ze zło�onymi 

wnioskami, w tym : 

1) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21 grudnia 2006 r., 

Nr PCPR-�P-8233-2/3/2006 informuj�ce o zmniejszeniu liczby wychowanków 

w placówce rodzinnej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Bona Familia”, w zwi�zku 

z czym o 19.200 zł zmniejsz� si� wpływy z tyt. kosztów utrzymania dziecka z terenu 

Powiatu Brzeskiego oraz planowane na ten cel wydatki. 

2) Dyrektora Zarz�du Dróg Powiatowych z dnia 18.01.07 Nr ZDP-3/3012/3/06, 

w sprawie zwi�kszenia planowanych wydatków bie��cych na 2007 r. W �wietle 

powy�szego wniosku przyznana zostaje kwota 300.000 zł z przeznaczeniem na : 

� kwota 200.000 zł na wydatki w § 4270 – „Zakup usług remontowych” - odnowienie 

nawierzchni w całej szeroko�ci w ci�gach dróg powiatowych. Stan dróg powiatowych 

wykazuje konieczno�� wykonania odnów gdy� degradacja ich co roku post�puje. 

Zwi�kszenie �rodków finansowych w tym paragrafie pozwoli poprawi� stan dróg 

powiatowych, w tym wykona� konieczne odnowy na drogach: 

• nr 1756 Chró�cina - PNW w m. Polska Nowa Wie�, która b�dzie drog� dojazdow� 

do  planowanych w br. targów OPOLAGRA 

• nr 1740 Szczedrzyk - Jedlice na odcinku Antoniów - Szczedrzyk, która stanowi 

dojazd do Huty Jedlice. Partycypacj� w kosztach zadania zadeklarowały Gmina 

Ozimek i Huta Jedlice 

� kwota 100.000 zł na wydatki w § 4300 – „Zakup usług pozostałych” - zwi�kszenie 

zakresu remontów cz�stkowych, a tak�e na zwi�kszenie zakresów robót 

utrzymaniowych wpływaj�cych na bezpiecze�stwo ruchu drogowego takich jak - 

odtwarzanie rowów, �cinki poboczy, wycinki i piel�gnacj� drzew, koszenie poboczy. 

3) Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowcach z dnia 23 stycznia 2007 r. 

Nr DDz.3024/1/2007 w sprawie przyznania �rodków w kwocie 10.000 zł 

na dofinansowanie zakupu samochodu (Opel Astra combi diesel – 2003 rok) 

do przewozu dzieci. Cena samochodu wynosi 21.200 zł, z czego kwota 11.200 zł 

finansowana b�dzie z dochodów własnych jednostki uzyskanych z darowizn, 

równocze�nie sprzedaj�cy pan Krystian Lellek obni�ył cen� do poziomu kosztów 

własnych. 

 

 
 


