
Uzasadnienie 

Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2008 r. dokonuje Rada Powiatu w oparciu 

o następujące wnioski : 

1) Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 11.02.2008 r., FK.BO.3012-01/2008 

w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu środków w wysokości 5.233 zł, 

na kontynuację realizacji programu „Szkoła na TAK” w oparciu o umowę z dnia 

20.04.2007 r. – zawartą z „Fundacją Kalos Kai Agathos”; 

2) Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu z dnia 12 lutego 2008, Nr OK.AS.35-

5/07 w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu kwoty 3.790 zł, w związku 

z realizacją przez Zespół Szkół w Niemodlinie programu „Uczenie się przez całe życie” 

– na podstawie umowy finansowej – Nr 07/pr01/07-0352 zawartej z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”; 

3) Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 21.01.08 Nr ZDP.FK.3012-1/08 

w sprawie zwiększenia wydatków na 2008 r. o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na : 

• 150.000 zł – na wydatki remontowe na drogach, przede wszystkim wykonanie 

odnów nawierzchni w ciągach dróg powiatowych; 

• 32.000 zł – na usługi m.in. w zakresie odtworzenia rowów, ścinki poboczy, 

wycinki i pielęgnacji drzew, koszenie poboczy; 

• 18.000 zł – dofinansowanie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne 

w celu zakupu samochodu dostawczego dla obwodu drogowego w Kotorzu 

Małym.  

4) Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 09.01.08 Nr ZSO–2213-1/08 w sprawie 

przyznania środków finansowych na pilne wydatki remontowe, w tym przede 

wszystkim na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym                           

- wys. 100 tys. zł; 

5)  Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 08.11.2007 r., Nr DD.3012-24/07 

w sprawie zwiększenia planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń w związku 

z dokonaną zmianą tabel wynagrodzeń (Uchwałą Nr IX/52/07 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 25.10.2007 r.). Ponieważ w.w fakt, miał miejsce już po opracowaniu 

budżetu na 2008 r. istnieje konieczność dofinansowania skutków wprowadzonych 

zmian; 

 W celu sfinansowania w.w potrzeb, wnioskowanych przez dyrektorów jednostek na 

kwotę ogółem 390.000 zł wprowadza się do budżetu wolne środki z lat ubiegłych. 



 Równocześnie na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 

24.01.2008 r. Nr D.Dz.TO.F.KB.0714-1/08 tworzy się plan dochodów własnych jednostek 

budżetowych w kwocie 500 zł, z tyt. wpłaty od osoby skazanej na rzecz placówki. 

 

 

 

 


