
        Projekt   
 Uchwała Nr XXX/199/10XVII/106/08 

    Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 25 marca 2010 r.9 października 2008 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 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.), art. 211 ust 2, art. 212 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) uchwala się co 

następuje : 

§ 1 

W uchwale Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. wprowadza się następujące 

zmiany : 

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

kwotę 265.983 zł w : 

Dziale 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” 

� Rozdział 75801 - „Część oświatowa subwencji ogólnej  - dla jednostek 

samorządu terytorialnego” z tytułu : 

• § 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa”. 

 

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych 

wydatków powiatu : 

1) Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

� Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zwiększa się planowane 

wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł 

2) Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

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

bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 200.000 zł  

3) Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

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

bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 65.983 zł 

4) Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 

� Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zwiększa się 

planowane wydatki majątkowe o kwotę 5.500 zł 

 



 

3. W załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody powiatu o kwotę 

505.500 zł z tytułu : 

• § 955 – „Przychody z innych rozliczeń krajowych” (wolne środki). 

4. Zwiększa się deficyt powiatu o kwotę 505.500 zł który będzie pokryty przychodami 

wykazanymi w załączniku Nr 4 do ww. uchwały. 

5. W załączniku Nr 3a do ww. uchwały w wykazie „Zadań inwestycyjnych w 2010 r.” 

wprowadza się następujące zmiany : 

1) w pkt 1, w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu : 

a) w ppkt 1) na zadanie „przebudowa drogi w m. Kosorowice – VI etap” zwiększa 

się planowane wydatki w kolumnie 7 i 8 o kwotę 100.000 zł.  

b) dodaje się ppkt 12 i 13 w brzmieniu : 

Planowane wydatki 

Z tego źródła finansowania 
Lp Dział Rozdział     §  Nazwa zadania inwestycyjnego 

Łączne 
koszty 

Finanse 
od początku 
inwestycji 

 

Rok 
budżetowy 

2010 
Dochody 
własne 

j.s.t 

Środki 
pochodzące 

z innych 
j.s.t 

Środki 
pozyskane 
z innych 
źródeł 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 

koordynująca 
wykonanie 
programu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6050 

 

 

 

 

 

12) Opracowanie projektu 

budowlano – wykonawczego 

przebudowy mostów i drogi 

powiatowej nr 1807 O Strzelce 

Opolskie – Krasiejów od km 

16+551 do km 17 + 101”  

---- 350.000 350.000 ---- ---- Zarząd Dróg 

Powiatowych 

Opolu 

1 600 60014 

6050 13) Opracowanie koncepcji 

przebudowy drogi powiatowej nr 

1702 O Czarnowąsy – Brynica od 

km 2 +001 do km 5 +010” 

---- 50.000 50.000 ---- ---- Zarząd Dróg 

Powiatowych 

Opolu 

 

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie : 

Planowane wydatki 

Z tego źródła finansowania 
Lp Dział Rozdział     §  Nazwa zadania inwestycyjnego 

Łączne 
koszty 

Finanse 
od początku 
inwestycji 

 

Rok 
budżetowy 

2010 
Dochody 
własne 

j.s.t 

Środki 
pochodzące 

z innych 
j.s.t 

Środki 
pozyskane 
z innych 
źródeł 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 

koordynująca 
wykonanie 
programu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.830 77.053 11.561 ---- 65.495 Zespół Szkół w 

Chróścinie 

10.370 244.352 36.653 ---- 207.699 Zespół Szkół w 

Prószkowie 

17.750 463.377 69.507 ---- 393.870 Zespół Szkół w 

Ozimku 

6050 

 

 

a) Ograniczenie niskiej emisji w 

jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Opolskiego” 

5.490 136.707 20.506 ---- 116.201 DD w 

Chmielowicach 

4 900 90005 

6050 b) Audyt energetyczny i 

wyliczenie efektów 

energetycznych do w.w zadania 

w jednostkach : 

DPS Prószków 

DD Tarnów Opolski 

DD Chmielowice 

ZS Ozimek 

ZS Chróścina 

ZS Tułowice 

ZS Niemodlin 

ZS Prószków 

---- 5.500 5.500 ---- ---- Starostwo 

Powiatowe 

w Opolu 

 



 

 § 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 
Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2010 wprowadza się w oparciu 

o informację Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010 r, Nr ST 4/4/820/53/2010/181 

o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat 

do budżetu państwa, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego- wynikających z ustawy budżetowej z dnia 

22 stycznia 2010 r.(Dz.U.Nr 19 poz .102). 

Zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 265.983 zł. która 

pozostanie w rezerwie do czasu wzrostu wynagrodzeń wynikających z Karty 

Nauczyciela 

Ponadto na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 05.03.2010r.  

Nr ZDP.FK.3012-1-8/10 do wykazu zadań inwestycyjnych na 2010 r. wprowadza 

się dwa nowe zadania w kwocie ogółem 400.000 zł i równocześnie powiększa 

się o 100 tys.zł planowane nakłady inwestycyjne na drogę w m. Kosorowice 

w związku z koniecznością jednostronnego poszerzenia drogi i budową chodnika 

na całym odcinku.  

    W ramach nowo wprowadzonych zadań planuje się wykonanie projektu 

przebudowy mostów i drogi powiatowej w m. Krasiejów ze względu na budowę 

centrum edukacyjno – rekreacyjnego „Park Jurajski”. Droga powiatowa stanowiąca 

najkorzystniejszą trasę dojazdu , wymaga przebudowy łącznie z obiektami mostowymi 

na rzece Mała Panew i na polderem zalewowym. 

    Kolejne zadanie inwestycyjne wiąże się z koniecznością przebudowy drogi 

powiatowej w m. Świerkle z uwagi na budowę  kompleksu szklarni przez Grupę 

Producentów Owoców i Warzyw „Gospodarstwa Ogrodnicze- Mularski”. 

Równocześnie na wniosek Koordynatora ds. Unii Europejskiej   wprowadza się kwotę 

5.500 zł, w ramach wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wyliczenie efektów 

ekologicznych oraz wykonanie audytu energetycznego do realizowanego 

w jednostkach organizacyjnych zadania p.n „Ograniczenie niskiej emisji 

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego”.  

Powyższe zadania sfinansowane zostaną w ramach przychodów z tytułu wolnych 

środków z lat ubiegłych. 

 



 


