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UCHWAŁA NR XXI/162/20
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 9 lipca 2020 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020
Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 920) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/110/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020 dokonuje się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów
Powiatu Opolskiego:
- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 311.000 zł, w tym:
Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”
Rozdział 01005 – „Prace geoodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 6.000 zł,
Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 35.000 zł, w tym:
·§ 0750 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze” kwotę 25.000 zł,
·§ 0830 – „Wpływy z usług” o kwotę 10.000 zł,
Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM”
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw”
- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 125.000 zł, w tym:
·§ 0420 – „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” o kwotę 100.000 zł,
·§ 0650 – „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy” o kwotę 25.000 zł,
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Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”
·§ 0830 – „Wpływy z usług” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 95.000 zł,
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska”
·§ 0690 – „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 50.000 zł;
- zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 311.366,92 zł, w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
·§ 6350 – „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza
się planowane dochody majątkowe o kwotę 311.366,92 zł;
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 72.129 zł, w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
·§ 2990 - „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 46.125 zł,
Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 1.520 zł, w tym:
·§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 450 zł,
·§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o kwotę 1.000 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 70 zł,
Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 3.763 zł, w tym:
·§ 0570 – „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”
o kwotę 600 zł,
·§ 0640 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” o kwotę 50 zł,
·§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o kwotę 113 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 3.000 zł,
Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM”
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw”
·§ 0590 – „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3.000 zł,
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 1.250 zł, w tym:
·§ 0690 - „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 250 zł,
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·§ 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” o kwotę 1.000 zł,
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 8.000 zł,
Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”
·§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się planowane dochody bieżące
o kwotę 830 zł,
Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”
·§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się planowane dochody bieżące
o kwotę 600 zł,
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 4.156 zł, w tym:
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 1.000 zł,
·§ 2910 – „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości” o kwotę 3.156 zł,
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 385 zł, w tym:
·§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o kwotę 335 zł,
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 50 zł,
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”
·§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2.500 zł;
- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 374 zł w:
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”
·§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się planowane dochody majątkowe
o kwotę 374 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego:
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 422.881 zł, w tym:
Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”
Rozdział 01005 – „Prace geoodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejsza się planowane
wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 6.000 zł,
Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 100.000 zł,
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80115 – „Technika” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych
o kwotę 5.000 zł,
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Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 35.000 zł,
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 51.581 zł,
Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 225.300 zł;
- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 311.366,92 zł w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę
311.366,92 zł;
- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 184.384 zł w tym:
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane wydatki bieżące
w grupie zadań statutowych o kwotę 50.000 zł,
Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”
Rozdział 75405 – „Komendy powiatowe Policji” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie
zadań statutowych o kwotę 5.000 zł,
Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”
Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji
o kwotę 50.000 zł,
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zwiększa się planowane wydatki
bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 29.384 zł,
Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się planowane
wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 50.000 zł;
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących:
Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane wydatki bieżące
w grupie zadań statutowych o kwotę 10.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków
majątkowych o kwotę 10.000 zł w ww. rozdziale,
Dział 855 – „RODZINA”
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zmniejsza się planowane
wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 65.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie
planowanych wydatków majątkowych o kwotę 65.000 zł w ww. rozdziale,
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę
800.000 zł, którą przenosi się do:
Działu 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdziału 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zwiększenie planowanych wydatków
majątkowych o kwotę 569.384 zł,
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Działu 855 – „RODZINA”
Rozdziału 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” na zwiększenie planowanych
wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł,
Działu 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdziału 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” na zwiększenie planowanych
wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 195.616 zł,
Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”
Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 202.296 zł,
którą przenosi się do:
Działu 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdziału 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zwiększenie planowanych wydatków
majątkowych o kwotę 202.296 zł.
3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2020 roku”:
- w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w:
·ppkt 3 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – m Biedaszka
w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 III etap” i zmniejsza się planowane
nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 o kwotę 1.111.366,92 zł, w kol. 8 o kwotę 800.000 zł, w kol 10
o kwotę 311.366,92 zł,
- w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu w:
·ppkt 3 zadanie otrzymuje brzmienie pn. „Wykonanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych
dot. wymiany dwóch dźwigów szpitalnych wraz z przebudową szybu windowego w budynku szpitala
w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 + nadzór inwestorski i autorski” i zwiększa się planowane nakłady
inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 500.000 zł,
·ppkt 12 w zadaniu pn. „Zakup sprzętu do pracowni Kolonoskopii dla Szpitala PulmonologicznoReumatologicznego w Kup” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 1.000 zł,
·ppkt 15 w zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne
w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 181.616 zł,
·ppkt 16 zadanie otrzymuje brzmienie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót
budowlanych dot. budowy śluzy sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku szpitala w Ozimku przy
ul. Częstochowskiej 31 + nadzór inwestorski i autorski” i zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne
w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 210.000 zł,
dodatkowo wprowadza się:
·ppkt 17 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Domu Dziecka” i wprowadza się
planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 100.000 zł,
- w pkt 8 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie dodaje się:
·ppkt 7 zadanie pn. „Brukowanie terenu wokół bram zabytkowego Królewskiego Instytutu Pomologicznego”
i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 52.000 zł.
4. W załączniku nr 7 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany:
Dotacje celowe na zadania własne powiatu w 2020 r. realizowane przez:
I. Podmioty należące do sektora finansów publicznych
Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”
Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”
·§ 6300 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza
się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł.
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Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”
Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”
·§ 2320 – „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 50.000 zł.
5. W załączniku nr 9 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany:
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zwiększa się planowane wydatki
bieżące w grupie zadań statutowych w kol. 5,6 i 7 o kwotę 225.000 zł,
Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się planowane
wydatki bieżące w grupie dotacji w kol. 5,6 i 8 o kwotę 50.000 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

