
Uchwała Nr III/17/06 
Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 21 grudnia 2006 r. 

 
 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opolskiego na 2006 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.), 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 XXVIII/187/05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r., 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r. wprowadza się następujące 

zmiany : 

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

ogółem 330.558 zł w tym : 

1) Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

 Rozdział 01028 – „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”,  

• § 6260 – „Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”, wprowadza 

się planowane dochody w kwocie 22.035 zł 

2) Dział 758 – „Różne ROZLICZENIA” 

a) Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego, zwiększa się planowane dochody o kwotę 66.374 zł 

z tytułu : 

• § 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa  

b) Rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego”, zwiększa się planowane dochody o kwotę 223.291 zł z tytułu : 

• § 2760 – „Środki na uzupełnienie dochodów powiatu” 

 

3) Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

 Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”, zwiększa się planowane dochody 

o kwotę 18.858 zł, z tytułu : 



• § 2707 – „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) powiatów (związków powiatu) samorządu 

województw, pozyskane z innych źródeł)  

 

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

ogółem 330.558 zł w tym : 

 

1) Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

 Rozdział 01028 – „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”, wprowadza się 

planowane wydatki majątkowe w kwocie 22.035 zł 

 

2) Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

 Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe ”, zwiększa się planowane wydatki bieżące  

o kwotę 249.665 zł,  w tym wynagrodzeń o 18.000 zł  

 Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”, zwiększa się planowane wydatki 

bieżące o kwotę 18.858 zł 

 

3) Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

 Rozdział 85410– „Internaty i bursy szkolne”, zwiększa się planowane  

 wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł 

  

3. W załączniku Nr 8 do w.w. uchwały wprowadza się w pkt 10 zadanie inwestycyjne o 

treści : 

      10 ) „Dofinansowanie z FOGR zakupów inwestycyjnych”  

 kwota ogółem 22.035 zł, w tym :  

 zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do 

prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – kwota 13.353 zł 

 zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania 

i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – kwota 8.682 zł 

 

4. W załączniku Nr 12 do w.w. uchwały wprowadza się następujące zmiany w „Wykazie 

zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2006 – 

2011” : 

 planowane nakłady inwestycyjne obejmują lata 2006-2010; 



 w pkt 1 wykreśla się planowane nakłady inwestycyjne na 2007 r. w wysokości 

100.000 zł  

 w pkt 2 – wysokość nakładów na 2007 r ustala się na kwotę 60.000 zł 

 w pkt 3 – wysokość nakładów na 2007 r ustala się na kwotę 110.000 zł 

 w pkt 8 – w w kol. „łączne nakłady” wpisuje się kwotę 852.752 zł 

 dodaje się pkt 14,15 i 16 o treści : 

 

Wysokość 
Lp Nazwa zadania 

Jednostka 
realizująca 

zadanie 

Okres 
realizacji 
łączne 

nakłady 
2006 2007 2008 2009 2010 

14 Projekt „EUrząd dla 
mieszkańca Opolszczyzny w 
ramach zintegrowanego 
programu operacyjnego przy 
udziale Funduszy 
Strukturalnych Unii 
Europejskiej” 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

2004 – 2007 
282.324 

140.532 139.383 ----- ----- ----- 

15 Remont Sali gimnastycznej w 
ZS im. Warszewicza 
w Prószkowie 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

2005 – 2006 
350.412 

116.077 ----- ----- ----- ----- 

16 Remont sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem i 
pomieszczeniami sanitarnymi w 
ZS im. B. Chrobrego w 
Niemodlinie – poprawa dostępu 
do infrastruktury sportowej. 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

2006 – 2007 
538.000 

58.000 122.000 ----- ----- ----- 

* w ramach wydatków w kwocie ogółem 139.383 zł planowana jest dotacja na wydatki 

inwestycyjne w wys. 38.553 zł oraz pożyczką dla Zarządu Województwa Opolskiego 

w kwocie 100.830 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. 

       

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego 

 

Stefan Warzecha 
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