
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXX/217/13 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 26 września 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. 

 

  

 Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie 

powiatowym (Dz.U.2013.595), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U.2013.885 j.t. z późn. zm.) uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr XXIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. dokonuje się następujące zmiany: 

I. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza następujące zmiany planowanych wydatków 

planowanych wydatków Powiatu. 

Wydatki majątkowe 

1) Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

� Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zmniejsza się planowane wydatki 

majątkowe o kwotę 81.700 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale  

Wydatki bieżące 
1) Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”, 

� Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne”- zmniejsza się planowane 

wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 54.170 zł, którą przenosi się na 

zwiększenie wydatków majątkowych do ww. rozdziału.  

2) Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”, 

� Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego” - zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu 

publicznego o kwotę 41.500 zł, która przenosi się do:  

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 

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

zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 33.000 zł.  

� Rozdział 90008 - „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – zwiększa się 
planowane wydatki majątkowe o kwotę 8.500 zł.  

3) Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 
� Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w 

grupie zadań statutowych o kwotę 2.000 zł, która przenosi się na zwiększenie 

planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych do:   

 Działu 750 – „ADMINISTACJA PUBLICZNA” 

� Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”  

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

� Rozdział 90095 - „Pozostała działalność”- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w 

grupie zadań statutowych o kwotę 12.500 zł,  którą przenosi się do: 

� Rozdziału 90008 - „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – na zwiększenie 

planowanych wydatków majątkowych o kwotę 7.500 zł oraz do: 

Działu 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

� Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 5.000 zł. 

II. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza następujące zmiany w planie „Zadań 
inwestycyjnych na 2013 r.” 

1. w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza się 
następujące zmiany: 
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• w ppkt 4 w zadaniu pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1740 Antoniów  – Szczedrzyk 

oraz drogi powiatowej nr 1706 Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk po ułożeniu 

w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej”  – zmniejsza się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol. 7 i 8 o kwotę 86.700 zł. 

• dodaje się ppkt 9 pn „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” i 

wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 7 i 8 w kwocie 5.000 zł.   

2. w pkt 5 w zadaniu „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego – II etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w ZS w Prószkowie w 

kol. 7 i 8 o kwotę 32.000 zł. 

3. dodaje się pkt 18 pn „Zakup i montaż stacji uzdatniania wody w sieci wodnej budynku DPS w 

Prószkowie” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 w kwocie 35.000 

zł. 

4. dodaje się pkt 19 pn. „Rewitalizacja terenów zielonych wokół Domu Dziecka im. J. Korczaka 

w Tarnowie Opolskim” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 7 i 8 w 

kwocie 16.000 zł.  

5. dodaje się pkt 20 pn „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Domu 

Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim – projekt” wprowadza się planowane nakłady 

inwestycyjne w kol 7 i 8 w kwocie 10.000 zł. 

6. dodaje się pkt 21 pn „Monitoring wskaźników rezultatu projektu”, „Ograniczenie niskiej 

emisji w jednostkach Powiatu Opolskiego”  i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne 

w kol 7 i 8 w kwocie 20.000 zł, realizują:    
� Dom Dziecka w Chmielowicach  - 2.500 zł; 

� Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim – 2.500 zł; 

� Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie  - 2.500 zł; 

� Zespół Szkół w Ozimku – 2.500 zł; 

� Zespół Szkół w Chróścinie – 2.500 zł; 

� Zespół Szkół w Prószkowie – 2.500 zł; 

� Zespół Szkół w Niemodlinie – 2.500 zł; 

� Zespół Szkół w Tułowicach – 2.500 zł. 

7. dodaje się pkt 22 pn „Zakup oprogramowania serwerowego, oraz oprogramowania GeoMedia 

Professional” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 w kwocie 54.170 

zł.  

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UUU ZZZ AAA SSS AAA DDD NNN III EEE NNN III EEE    
do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. 

 

 

Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r. dokonano w oparciu o wnioski: 

1) Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 9 września 2013 r. Nr ZDP.FK.3012-1-

32/2013 w sprawie zakupu komputera, gdyż posiadany obecnie jest zużyty technologicznie, nie 

spełnia wymaganych parametrów i przeznaczenia na ten cel kwoty 5.000 zł, oraz z dnia 12 

września 2013 r. Nr ZDP.FK.3012-13/2013 dotyczący przeniesienia niewykorzystanych środków 

finansowych z zadania majątkowego – dotacja dla Gminy Ozimek na zadania remontowe również 
wykonane na terenie Gminy Ozimek w kwocie 86.700 zł. 

2) Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 11 września 2013 r. Nr OŚ.607.45.2013.MDz w 

sprawie zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych przeznaczonych na projekt pn. 

„Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego” o kwotę 32.000 

zł oraz kwotę 12.500 zł z pozostałych wydatków bieżących dot. ochrony środowiska a także 

kwotę 41.500 zł z obsługi długu publicznego i przeznaczenie ich na nowo tworzone zadania 

inwestycyjne: 

� Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie kwotę 35.000 zł na zakup i montaż stacji uzdatniania 

wody w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zainstalowanych kolektorów 

słonecznych; 

� Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim na dwa zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 26.500 zł 

na które możliwe będzie pozyskanie dotacji z WFOŚ w roku 2014; 

� Jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego, które realizowały projekt „Ograniczenie 

niskiej emisji” w celu zapewnienia monitoringu wskaźników rezultatu projektu – 20.000 zł 

3) Wniosek naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 12 lipca 2013 r. 

Nr GK.3032.9.2013.EW w sprawie przeniesienia wolnych środków (oszczędności uzyskane po 

rozstrzygnięciu przetargów) na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup niezbędnego 

oprogramowania specjalistycznego, które pozwoli na usprawnienie pracy w wydziale Geodezji i 

Kartografii oraz obsługę stron. 

4) Wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dn. 11 września 2013 r., 

Nr OK.4040.4.2013 w sprawie darowizn otrzymanych przez Powiat w 2012 r., na kwotę 2.000 zł z 

przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z Wojewódzkiego Centrum 

Korekcyjno – Rehabilitacyjnego z miejscowości Wygoda na Ukrainie. Środki te nie zostały 

wykorzystane z powodu nie otrzymania przez dzieci paszportów i wiz na pobyt na terenie naszego 

kraju. W chwili obecnej darczyńcy wyrazili zgodę na zmianę przeznaczenia przekazanych 

środków i wykorzystanie ich na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ww. dzieci. Powyższe środki 

weszły w skład nadwyżki budżetu za 2012 r. 

 


