
Uchwała Nr X/54/07 
Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 6 grudnia 2007 r. 

 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. 

 

 

 Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie 

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

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

zm.) uchwala się co następuje : 

 

§ 1 

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. wprowadza się następujące 

zmiany : 

 

1. W załączniku Nr 1 do w.w. uchwały zwiększa się planowane dochody powiatu o kwotę 

272.756 zł w n.w podziałach klasyfikacji budżetowej : 

1) Dział 758– „RÓŻNE ROZLICZENIA” 

� Rozdział 75802 - „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego”, 

• § 2760 - „Środki na uzupełnienie dochodów”. 

 

2. W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych 

wydatków : 

1) Zwiększa się planowane wydatki powiatu o kwotę 272.756 zł, w tym : 

a) Dział 750– „OCHRONA ZDROWIA” 

� Rozdział 75020 - „Starostwa Powiatowe” – zwiększa się planowane wydatki 

bieżące,  o kwotę 11.000 zł,  

b) Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

� Rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” – zwiększa się planowane wydatki 

bieżące, o kwotę 25.000 zł,  

� Rozdział 80130 - „Szkoły zawodowe”  - zwiększa się planowane wydatki 

bieżące, o kwotę 157.520 zł, 

� Rozdział 80195 - „Pozostała działalność” – wprowadza się planowane wydatki 

majątkowe w kwocie 12.636 zł. 



c) Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA” 

� Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – zwiększa się 

planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 16.600 zł, 

d) Dział 854– „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

� Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” – zwiększa się planowane wydatki 

bieżące o kwotę 50.000 zł. 

 

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących między n.w podziałami 

klasyfikacji budżetowej : 

1) Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

� Rozdział 80130 - „Szkoły zawodowe”, zmniejsza się planowane wydatki                      

o 262.148 zł, 

2)  Dział 854– „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

� Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” – zwiększa się planowane wydatki  

o 262.148 zł, w tym w grupie wynagrodzeń o 5.200 zł. 

4. W załączniku Nr 3 do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany : 

1) „wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych” 

ustala się na lata 2007 – 2012, 

2) w pkt 1 – na rok 2008 wpisuje się w miejsce kwoty 100.000 zł kwotę 80.000zł  oraz 

na lata 2011-2012 po 100.000 zł, 

3) w pkt 2 – w 2007 r. kwotę 60.000 zł zastępuje się kwotę 69.322 zł oraz w latach 2008 

– 2012 wpisuje się kwotę 80.000 zł, 

4) w pkt 3 – w 2007 r. kwotę 110.000 zł zastępuje się kwotą 108.862 zł  

  w 2008 kwotę 120.000 zł zastępuje się kwotą 200.000 zł  

       w  latach od 2009-2012 po 120.000 zł, 

5) w pkt 4 w 2007 r. kwotę 70.000 zł zastępuje się kwotą 67.259 zł 

  w 2008 r. kwotę 70.000 zł zastępuje się kwotą 80.000 zł 

  kwoty w 2009 i 2010 r. skreśla się,  

6) w pkt 5 – w 2007 r. kwotę 80.000 zł zastępuje się kwotą 72.773 zł  

 w 2008 r. skreśla się kwotę 80.000 zł wprowadza się „O” 

 w latach 2009 – 2010 wprowadza się po 90.000 zł 

 w 2011 r. wprowadza się kwotę 108.417 zł, 

7) w pkt 6 – w 2007 r. kwotę 80.000 zł zastępuje się kwotą 72.919 zł  

 w latach 2008 r. – 2011 r. wprowadza się po 100.000 zł 

 w roku 2012 wprowadza się 108.935 zł, 



8) w pkt 7 – w 2007 r. kwotę 100.000 zł zastępuje się kwotą 100.577 zł  

 dopisuje się lata 2011-2012 po 100.000 zł,  

9) w pkt 8 - dopisuje się lata 2011-2012 po 100.000  zł, 

10) w pkt 9 – w 2007 r. kwotę 25.000 zł zastępuje się kwotą 39.528 zł  

 w 2011 r. wprowadza się kwotę 80.000 zł 

 w 2012 r. wprowadza się kwotę 62.511 zł, 

11) w pkt 10 – w 2007 r. kwotę 80.000 zł zastępuje się kwotą 96.000 zł  

 w 2008 r. kwotę 80.000 zł zastępuje się kwotą 100.000 zł 

 w 2009 r. kwotę 80.000 zł zastępuje się kwotą 90.605 zł, 

12) w pkt 11 – w 2007 r. kwotę 80.000 zł zastępuje się kwotą 77.371 zł  

 w 2008 r. kwotę 93.289 zł zastępuje się kwotę 70.000 zł, 

13) w pkt 12– w 2007 r. kwotę 100.000 zł zastępuje się kwotą 200.000 zł  

 w 2008 r. w miejsce kwoty 70.000 zł wprowadza się „O”, 

14) wprowadza się pkt 13 o treści : 

 „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi Nr 1729 Luboszyce – 

Zawada” – realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – okres realizacji – 2008 r- 

2012, łączne nakłady 2.799.893 zł w 2008 r. – 100.000 zł , w latach 2009-2012 r. po 

120.000 zł. 

5. Wprowadza się nową treść Załącznika Nr 3 do w.w uchwały, uwzględniającego powyższe 

zmiany  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

6. W załączniku Nr 3a do w.w uchwały wprowadza się punkty od 9 – 11, o treści : 

 

Planowane wydatki 

Z tego źródła finansowania 

Lp Dział Rozdział §  Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty 

Finanse 

Od początku 

inwestycji 

 

Rok 

budżetowy 

2008 
Dochody 

własne 

j.s.t 

Środki 

pochodzące z 

innych źródeł 

Środki 

wymienion

e w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 

3 u.f.p. 

Jednostka 

organizacyjna 

realizująca 

program lub 

koordynująca 

wykonanie 

programu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 801 80195 6050 

 

„Monitoring wizyjny w szkole” ---- 2.656 2.656   ZS Ozimek 

10 

 

801 80195 6050 

 

„Monitoring wizyjny w szkole i 

internacie” 

---- 4.990 4.990 ----- ----- ZS Prószków 

11 801 80195 6050 

 

„Monitoring wizyjny w szkole i 

internacie” 

---- 4.990 4.990 ---- ---- ZS Tułowice 

 

 

 

 

 

 

 



 § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3 

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

Województwa Opolskiego. 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UUU zzzaaa sss aaa dddnnniii eee nnn iii eee    
 

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. 

dokonuje się w oparciu o Decyzję Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r., Nr ST4-

4822-780/2007 przyznającą środki w wysokości 272.756 zł  z rezerwy subwencji ogólnej na 

uzupełnienie dochodów powiatu.  

Powyższa kwota zostaje przeznaczona przede wszystkim na zwiększenie planowanych 

wydatków w jednostkach oświatowych na bieżące koszty utrzymania jednostek oraz na 

dofinansowanie 20 % udziału powiatu do dotacji przyznanej na realizację zadania w zakresie 

„Monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach”. 

Ponadto zwiększa się planowane wydatki Domu Dziecka w Chmielowicach                     

o 16.600 zł w grupie wynagrodzeń, w związku z koniecznością sfinansowania skutków 

zwiększenia wartości jednego punktu oraz ustaleń kwoty najniższego wynagrodzenia. 

Zwiększa się również o 11.000 zł planowane wydatki na pokrycie zobowiązań                 

po byłym SP ZOZ w Niemodlinie, po rozliczeniu przez ZUS w Opolu składek za okres 

2000/2001 – na podstawie Decyzji ZUS z dnia 31.10.2007 r.,                                                          

Nr 240.000/DDR/PJ/451/14687/2007. Jednocześnie wprowadza się zmiany w oparciu                     

o n.w wnioski : 

� Dyrektora ZS w Tułowicach z dnia 05.11.2007 Nr FK.BO.3012-18/2007                        

w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji 

budżetowej w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem kosztów remontu w 

budynku internatu, a nie szkoły, 

� Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie aktualnego „wykazu 

zadań związanych z realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych”,                    

po ustaleniu faktycznych kosztów realizacji zadań w 2007 r. oraz dostosowaniu 

zadań do projektu budżetu powiatu na 2008 r. 

 


