Projekt
Uchwała Nr XXV/181/13
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 22 marca 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. 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 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 w budżecie powiatu :
I. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę
ogółem 484.311 zł w niżej wymienionych podziałach klasyfikacji budżetowej.
1) Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”


Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa”
• § 2917 – „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernie wysokości” zwiększa się o kwotę 105.994 zł
2) Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”


Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego”
• § 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się o kwotę
376.049 zł



Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla
powiatów”
• § 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się o kwotę
403 zł

3) Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”


Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”

•

§ 0960 – „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”

zwiększa się o kwotę 1.865 zł

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę
ogółem 640.908 zł w tym :
1) Dziale 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”
Rozdział 01005 - „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby



rolnictwa” – zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań
statutowych o kwotę 105.994 zł.
2) Dział 600 – „TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 - „Drogi publiczne-powiatowe” – zwiększa się



planowane wydatki bieżące o kwotę 157.000 zł z tego :
•

w grupie wynagrodzeń o kwotę 27.000 zł,

•

w grupie zadań statutowych o kwotę 130.000 zł.

3) Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
 Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” – zwiększa się planowane
wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 95.000 zł
 Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – zwiększa się planowane wydatki
bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 104.000 zł
 Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki
bieżące o kwotę ogółem 90.000 zł z tego :
•

w grupie wynagrodzeń o kwotę 30.000 zł,

•

w grupie zadań statutowych o kwotę 60.000 zł.

4) Dziale 852 – „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” - zwiększa



się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 1.865 zł.
5) Dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85410 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” - zwiększa



się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 87.049 zł z tego :
•

w grupie wynagrodzeń o kwotę 25.049 zł,

•

w grupie zadań statutowych o kwotę 62.000 zł.

3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następującą zmianę w planie „Zadań
inwestycyjnych na 2013 rok”.

•

pkt 6 otrzymuje brzmienie „termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego
w Opolu przy ul. 1-go Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej
budynku” – wykonanie dokumentacji technicznej.

4. W załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę
156.597 zł z tytułu
•

§ 950 – „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”

5. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu powiatu przeznaczona na spłaty rat kredytu
do kwoty 141.145 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.

Uzasadnienie
Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r. dokonano w oparciu o :
1) Pismo Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r., Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD5864
informujące o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 r. z dnia 25 stycznia 2013 r.
(Dz.U. z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 169) rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz
kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych. Zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 376.049 zł,
oraz część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 403 zł.
2) Wniosek Dyrektora Domu dziecka w Chmielowicach

z dnia 25 lutego 2013

Nr. D.Dz/0720-4/13 w sprawie zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.865 zł
z tyt. otrzymanych darowizn, które będą po stronie wydatków przeznaczone zgodnie
z wolą darczyńców na potrzeby podopiecznych placówki,
3) Otrzymany z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrot środków z tytułu
refundacji kosztów kwalifikowanych ze środków EFRROW zwiększa się planowane
dochody i wydatki o kwotę 105.994 zł, która to zgodnie z ustawą z dnia 22.06.2006 r.
o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na
finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 187 poz. 1381 z póź.zm.) została
zwrócona do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot środków otrzymanych na
wyprzedzające finansowanie operacji pn „Scalanie gruntów położonych w obrębach
Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina
Łubniany o łącznej powierzchni 246 ha w ramach działania objętego Programem rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
4) Wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu nr ZDP.FK.3012-1-11/2013
oraz Nr ZDP.FK.3012-1-12/2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zwiększenia
planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 27.000 zł w związku z koniecznością
zatrudnienia robotnika ds. ciężkich w obwodzie drogowym w Dąbrowie, oraz
zabezpieczenie środków na zwiększenie wydatków remontowych oraz związanych
bieżącym utrzymania poboczy dróg powiatowych w kwocie 130.000 zł
5) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 18 lutego 2013 r.
Nr FK.3110.1.2013.BO w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na

oddymianie skrzydła wschodniego internatu zgodnie z zaleceniami Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
6) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie z dnia 4 marca 2013 r.
Nr ZSN.KS.3132.01.2013 w sprawie zwiększenia planowanych wydatków na remonty –
wynikające z konieczności malowania powierzchni ścian i sufitów po wymianie CO
w budynku szkoły w 2012 r.
7) Wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 5 marca 2013 r.
Nr OK.3026.5.2013.AW w sprawie zabezpieczenia środków z tytułu wkładów własnych
przy realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - które są kontynuacją
projektów realizowanych już 2012 roku.
8) Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 23 stycznia 2013 r.
Nr Oś.607.3.2013.MDZ w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w celu
uzyskania dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach
Funduszy Norweskich. W związku z tym zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja
dachu nad archiwum zakładowym wraz z adaptacja na zielony ogród – budynek Starostwa
Powiatowego w Opolu ul. 1-go Maja 29” uzyskuje nowe brzmienie: „Termomodernizacja
budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 –go Maja 29, w celu poprawy
efektywności energetycznej – wykonanie dokumentacji technicznej”.

