
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXIII/150/09 X/54/07 

Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 25 czerwca 2009 r.6 grudnia 2007 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. 

 

 

 Na podstawie art.12 pkt 5, 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 XIX/127/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany : 

1. W § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie : 

„2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest  

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa    

w 2010 roku na łączna kwotę 1.500.000 zł”. 

2. W załączniku Nr 2 do w.w  uchwały zwiększa się planowane wydatki powiatu o kwotę 
ogółem 237.305 zł, w tym : 

1) Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 
a) Rozdział 80102 - „Szkoły podstawowe specjalne” – zwiększa się planowane 

wydatki bieżące, w formie dotacji - o kwotę 87.747 zł, 

b) Rozdział 80111 - „Gimnazja specjalne” – zwiększa się planowane wydatki 

bieżące, w formie dotacji - o kwotę 11.086 zł, 

c) Rozdział 80134 - „Szkoły zawodowe specjalne” – zwiększa się planowane 

wydatki bieżące, w formie dotacji - o kwotę 20.972 zł  
d) Rozdział 80130 - „Szkoły zawodowe” – zwiększa się planowane wydatki - o 

kwotę ogółem 53.000 zł, w tym : 

• wydatki bieżące, w grupie wynagrodzeń - 50.000 zł, 

• wydatki majątkowe – 3.000 zł 

2) Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ” 
� Rozdział 85333 - „Powiatowe Urzędy Pracy” – zwiększa się planowane wydatki bieżące, 

w formie dotacji o kwotę 15.000 zł  

 

3) Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 
� Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” – zwiększa się planowane wydatki bieżące o 

kwotę 49.500 zł. 
4) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z grupy wynagrodzeń w kwocie 1.061 zł z 

: 

     Działu 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 
� Rozdział 85495 - „Pozostała działalność”  

    – na zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń w :  

     Dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

• Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”  

 

3. W załączniku Nr 3 do w.w uchwały do „Wykazu zadań związanych z realizacją wieloletnich 

programów inwestycyjnych na lata 2009 – 2012” dopisuje się pkt 15 i 16, w brzmieniu : 
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Lp 
Nazwa zadania 

inwestycyjnego 

Jednostka 

organizacyjn

a realizująca 

program lub 

koordynując
a wykonanie 

programu 

Okres 

realizacji i 

łączne 

nakłady  

Wysokość nakładów w roku budżetowym 

2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 „Ograniczenie niskiej emisji 

w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego”                   -  w 

tym poszczególne jednostki 

organizacyjne powiatu : 

Zespół Szkół 

w 

Prószkowie 

2009-

2011 

5.860.100 

10.370 312.000 100.000 ----- 

DPS 

Prószków 

7.990 ----- 200.000 ----- 

Zespół Szkół 

w Ozimku 

17.750 1.033.00

0 

 ----- 

Dom 

Dziecka w 

Tarnowie 

Opolskim 

4.270 ----- 100.000 ----- 

Zespół Szkół 

w 

Niemodlinie 

10.410 827.000 ----- ----- 

Dom 

Dziecka 

Chmielowic

ach 

5.490 ----- 100.000 ----- 

Zespół Szkół 

w Chróścini

e 

1.830 312.000 ----- ----- 

Zespół Szkół 

w Tułowicac

h 

5.490 144.500 ----- ----- 

16 Budowa pełnowymiarowego 

boiska piłkarskiego z trawą 
syntetyczną i oświetleniem 

Zespół Szkół 

w Prószkowi

e 

2009-

2010 

1.300.000 

350.00

0 

950.000 ----- ----- 

 

4. W załączniku Nr 3a do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie „Zadań 
inwestycyjnych na 2009 r.” : 

a) w pkt 4 wprowadza się nową treść zadania realizowanego przez Zespół Szkół 

w Prószkowie w brzmieniu „budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawą 
syntetyczną i oświetleniem” 

b) wprowadza się pkt 18 o treści : 

 

Lp Dział Rozdział §  
Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

Łączne 
koszty 

Finanse 

od 
początku 
inwestycji 

 

Planowane wydatki Jednostka 
organizacyjn
a realizująca 

program lub 
koordynując
a wykonanie 

programu 

Rok 

budżetow
y 2009 

Z tego źródła finansowania 

Dochod
y 

własne 

j.s.t 

Środki 
pochodzą

ce z 

innych 
j.s.t 

Środki 
pozyskan

e z 

innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 80

1 

8013

0 

6050 Koszt nadzoru 

technicznego przy 

budowie boiska 

wielofunkcyjnego 

436.600 3.000 3.000 ----- ----- ZS  

w Prószkowie 
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5. W załączniku Nr 4, do w.w uchwały zwiększa się planowane przychody powiatu o kwotę 237.305 zł z tytułu : 

� § 955 – „Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 
 

6. zwiększa się deficyt budżetu powiatu, o kwotę 237.305 zł tj. do wysokości 4.981.995 zł, który 

będzie pokryty przychodami wykazanymi w Załączniku Nr 4 do w.w uchwały. 

7. W załączniku Nr 7 do w.w uchwały wprowadza się zmianę w „Planie przychodów 

i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych 

jednostek budżetowych na 2009 r.” - w pkt II zwiększa się planowane przychody i rozchody w 

ramach dochodów własnych Domu Dziecka w Chmielowicach o kwotę 600 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



  PROJEKT 

Uzasadnienie 

 
Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2009 r. związane są przede wszystkim ze zmianami w 

zakresie planowanych wydatków powiatu, w tym : 

 

1) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę ogółem 237.305 zł na podstawie : 

� wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu z dnia 12.05.09 w sprawie 

zwiększenia o kwotę ogółem 119.805 zł wydatków przeznaczonych na dotację Zespołu 

Placówek Specjalistycznych w Kup. Kwota zwiększenia wyliczona została na podstawie 

metryczki subwencji oświatowej na 2009 r. Różnica wynika z faktu iż w projekcie budżetu 

planowano wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 % a wg w.w metryczki standard A na 2009 r. 

zwiększono o 9 %, 

� zwiększa się również wydatki innych placówek oświatowych o kwotę 102.500 zł, w tym 

52.500 zł dla Zespole Szkół w Prószkowie z przeznaczeniem m.in. na koszt dokumentacji 

technicznej termomodernizacji budynku (finansowane z PFOŚiGW), nadzoru technicznego, 

wymianę hydrantów wewnętrznych i drzwi ewakuacyjnych (decyzja Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej), 

Pozostałe środki pozostają w rezerwie na wydatki szkół w grupie wynagrodzeń, które 

nie znajdują pokrycia w budżecie br. 

� wyciągu z protokołu Nr 86/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 

2009 r. W związku  z pismem Urzędu Miasta Opola  z 16.03.09 r., Nr PS.I.AL.0817-5/09 w 

sprawie zwiększenia dotacji na prowadzenie Filii PUP w Ozimku (nowa siedziba) Zarząd 

ponownie rozpatrzył sprawę i z uwagi na zagrożenie likwidacji Filii jednocześnie 

postanowił przyznać na w.w cel kwotę 15.000 zł. 

2) W oparciu o wniosek  z dnia 12.05.09 wniosek Naczelnika Wydziału Oświat, Kultury i Sportu 

z dnia 8.05.09 r., Nr OK.AM.0716-15/08 dokonuje się przeniesienia między jednostkami 

oświatowymi wydatków planowanych w toku realizacji Projektu „Uczeń przyszłością Europy” 

w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, 

3) Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 15.05.09 r., Nr ZSP.DZ.2009-9/09 i 

po rozpatrzeniu go przez Zarząd Powiatu Opolskiego wprowadza się zmianę zadania 

inwestycyjnego. W związku z rezygnacją z Rządowego Programu „Boisko w mojej gminie 

Orlik 2012” planowana kwota 350 tys. zł przeznaczona zostaje na budowę boiska 

pełnowymiarowego. Całość inwestycji planuje się na poziomie 1.300.000 zł, pozostała kwota 

ujęta została w wieloletnim planie inwestycyjnym. Równocześnie Wydział Oświaty, Kultury i 

Sportu podjął starania o dofinansowanie zadania z Programu „Blisko-Boisko” finansowanego 

przez Grupę Kapitałową PZU S.A. oraz Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 

Opolskiego finansowanego z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, 

4) Do wieloletniego planu inwestycyjnego, zgodnie z wnioskiem z dnia 19.05.09 r., 

Nr OR.NM.35-6/09 wprowadza się planowane na lata 2009-2011 wydatki na rzeczową 
realizację projektu PN. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego” planowanego do złożenia o dofinansowaniu zadań, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Ochrona 

powietrza, odnawialne źródła energii – termin naboru 15.09.2009 r. – 30.09.2009 r.  

5) W oparciu o wniosek Dyrektora DD w Chmielowcach z dnia 15.04.09 Nr D.Dz.0714/10/09 

zwiększa się planowane dochody własne Domu Dziecka w Chmielowcach o 600 zł z tytułu 

świadczeń egzekucyjnych na podstawie wyroku sądowego. 

6) Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 25.05.2009 r., Nr KM.BS.0716-13/09 

obecny próg zobowiązań z tytułu umów obciążających budżet w roku następnym w wysokości 

800 tys. zwiększa się do kwoty 1.500.000 zł w celu zapewnienia ciągłości działania powiatu. 

Główną przyczyną powyższej zmiany jest umowa zawarta przez Powiat Opolski z Polską 
Wytwórnią Papierów Wartościowych SA w Warszawie jedynym krajowym wykonawcą 
dokumentów komunikacyjnych. 
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