
  PROJEKT 

Uchwała Nr VII/51/11 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 10 czerwca 2011 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. 
 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.) uchwala 

się co następuje : 

§ 1 

W uchwale Nr III/21/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. wprowadza się następujące 

zmiany : 

 

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

o kwotę 85.000 zł w : 

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

� Rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe”, z tytułu : 

• § 0750 - „Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu  

 Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego”. 

 

2. W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały zwiększa się planowane wydatki powiatu o kwotę 

ogółem 8.585.000 zł, w tym : 

1) wydatki bieżące  

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” 

� Rozdział 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostki samorządu terytorialnego”- zwiększa się planowane wydatki w grupie 

zadań statutowych o kwotę 85.000 zł. 

2) wydatki majątkowe  

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

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

o kwotę 8.500.000 zł. 

3) zwiększa się deficyt powiatu o kwotę 8.500.000 zł który zostanie pokryty 

przychodami z tytułu : 

• § 9520 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.  
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4)  W załączniku nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 

8.500.000 zł, z tytułu : 

• § 9520 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.  

5) W pkt 15 załącznika Nr 3 w planie „Zadań inwestycyjnych na 2011 r.” wprowadza się 

następujące zmiany zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo 

Powiatowe w Opolu : 

a) treść zadania otrzymuje brzmienie : 

„zakup budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 wraz z adaptacją na potrzeby  

Starostwa Powiatowego w Opolu”. 

b) planowane wydatki w kol. 7 i 8 zwiększa się kwotą 8.500.000 zł. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 

 

 

Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2011 r. wynikają z faktu, iż w dniu 

20 maja pismem Nr BIL.I.2502.6.2011.KL Dyrektora Generalnego Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Opolu została wypowiedziana umowa najmu lokali zajmowanych przez 

Starostwo Powiatowe w Opolu. Okres wypowiedzenia wynosi 3 m-ce ze skutkiem 

na 31 sierpnia 2011 r.  

W świetle powyższego Starostwo zmuszone było podjąć natychmiastowe działania 

w celu znalezienia lokalu nadającego się na siedzibę urzędu. Otrzymany w roku bieżącym 

budynek przy ul. Plebiscytowej z roku 1900, wymaga długotrwałego kapitalnego remontu 

prowadzonego pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, a jego przewidywany wstępny 

kosztorys kształtuje się na poziomie od 10-12 mln zł (netto).  

W tej sytuacji Zarząd Powiatu Opolskiego podjął działania zmierzające do znalezienia 

innego lokalu. 

Najkorzystniejsza jest oferta dot. czterokondygnacyjnego budynku w centrum Opola, 

zlokalizowanego na rogu ulic 1 Maja i Reymonta, którego powierzchnia przygotowana jest na 

działalność biurową po dokonaniu  tylko drobnych prac remontowych (m.in. montaż windy, 

malowanie części pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych). 

 


