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UCHWAŁA NR V/39/19
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U.
z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/21/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego:
1. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego:
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 130.000 zł, w tym:
DZIAŁ 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”
Rozdział 75411- „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się planowane wydatki
majątkowe o kwotę 50.000 zł;
DZIAŁ 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł.
2. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2019 roku”:
- w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu dodaje się:
·ppkt 16 zadanie pn. „Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego do działań ratowniczo
- gaśniczych dla JRG Nr 3 w Niemodlinie - dotacja” wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne
w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 50.000 zł;
- w pkt 6 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie dodaje się:
·ppkt 4 zadanie pn. „Remont nawierzchni sali gimnastycznej” i wprowadza się planowane nakłady
inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 80.000 zł.
3. W Załączniku nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 130.000 zł z tytułu:
·§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych - w kwocie 130.000 zł.
Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 130.000 zł, który będzie pokryty z tytułu:
·§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych - w kwocie 130.000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

