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          Projekt 

Uchwała Nr XXVIII/184/09 
Rady Powiatu Opolskiego  

    z dnia 21 grudnia 2009 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 
2009r. 
 

 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 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 załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany planowanych dochodów 

powiatu : 

1) zmniejsza się planowane dochody powiatu na 2009 r. o kwotę ogółem 1.200.000 zł, w 

tym: 

a) Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 - Rozdział 75622 – „Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa”  

- § 0010 – „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – zmniejsza się o kwotę 750.000 zł 

      - § 0020 – „Podatek dochodowy od osób prawnych” – zmniejsza się o kwotę  450.000 zł 

2) W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków 

bieżących powiatu między n.w działami klasyfikacji budżetowej : 

a)   Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 - Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się planowane wydatki    bieżące w 

grupie wynagrodzeń o kwotę 4.500 zł 

b )  Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA  

      - Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zmniejsza się planowane 

   wydatki w grupie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł 
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c) Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

- Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się planowane wydatki w 

grupie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 14.500 zł  

2. W załączniku Nr 4 do ww.. uchwały zwiększa się przychody powiatu o kwotę 1.200.000 zł 

z tytułu : 

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

3. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.200.000 zł, który będzie pokryty 

przychodami wykazanymi w załączniku Nr 4 do ww. uchwały.  

4. W załączniku  Nr 3 do ww. uchwały w „Wykazie zadań związanych z realizacją 

wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009 – 2013” dodaje się pkt 23 w 

brzmieniu:  

 

Lp 

 

Nazwa zadania 

Jednostka 
realizująca 

zadanie 

Okres realizacji 
i łączne nakłady 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

23 Budowa chodnika z 

kanalizacją deszczo-

wą w ciągu drogi 

powiatowej nr1725 0 

Chróścice-Masów w 

m Dobrzeń Wielki 

ul.Piastowska od 

km3+010 do km 

3+710-I etap  

 

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

w Opolu 

2010 – 2012 

 

1.617.718 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

510.000 

 

 

 

600.000 

 

 

507.718 

 

 

--- 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

.  

 

 

  

 

 

 



 3 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2009 r. wynikają z konieczności zwiększenia 

planowanych przychodów powiatu o kwotę ogółem 1.200.000 zł, przeznaczoną na pokrycie 

niedoboru środków finansowych w związku z niewykonaniem planowanych dochodów w 

zakresie : 

- dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych o kwotę 750.000 zł . 

Zgodnie z Informacją Ministra Finansów  na 2009 r. prognozowany wpływ dochodów z ww. 

tytułu miał wynosić 15.926.264 zł, natomiast ich realne wykonanie planowane jest na 

poziomie 14.080.000 zł, tj. o 11,6 % mniej, co stanowi kwotę ponad 1.846 tys. zł, 

- dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych, o kwotę 450.000 zł.  Z planowanej na 2009 r. kwoty 1.165.000 zł (co stanowi ~ 

68% dochodów wykonanych w 2008 r.) realne wykonanie będzie kształtowało się na 

poziomie ~ 178 tys. zł. Zgodnie z informacją uzyskaną z Opolskiego Urzędu Skarbowego 

decydujący wpływ na tę sytuację ma brak wpływów podatku bieżącego oraz strata za rok 

2008 Elektrowni Opole. 

Równocześnie na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z 

dn.07.12.2009r., Nr ZDP.FK.3012-1-39/09 wprowadza się zmianę w wieloletnim wykazie 

zadań inwestycyjnych, w związku z wprowadzeniem nowego zadania na 2010 r., po 

otrzymaniu informacji o planowanym dofinansowaniu przez Gminę Dobrzeń Wielki w 

kwocie 500.000 zł na zadanie pod nazwą „ Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową 

w ciągu drogi powiatowej 1725 0 Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska 

od km 3+010 do km 3+710 etap I”. 

Dokonuje się ponadto przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji 

budżetowej w celu wykorzystania pozostałych środków w działach 801 i 852 na wydatki w 

internacie przy Zespole Szkół w Prószkowie. 


