UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25.03.2021r.
w sprawie: zmian budżetu Powiatu Oleskiego
1.

2.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 250.076 zł, w tym:
- 76 zł – dział 020 – zmiana decyzją Wojewody Opolskiego
- 250.000 zł – dział 754 – w związku z przesunięciem realizacji projektu pn.:
„Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków
transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania
skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19" na rok 2022, wykreśla się
dofinansowanie od Sejmiku Województwa Opolskiego na ten cel z budżetu roku
2020.
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 167.000 zł, w tym:
- 42.00 zł – dział 801 – zwiększenie dochodów i wydatków własnych na wnioseki:
 34.000 zł - ZS w Gorzowie Śl. w związku z planowanymi szkoleniami na
zlecenie PUP Olesno
 8.000 zł – ZSZ Olesno
- 5.000 zł – dział 853 – środki z Funduszu Pracy na wydatki PUP Olesno na obsługę
tarczy antycovidowej.
- 120.000 zł – dział 600 – dochody majątkowe z gmin na inwestycje na drogach
powiatowych, wg zestawienia:

Nazwa inwestycji
Przebudowa DP nr
1738 O w m. Zębowice
Przebudowa DP nr
1937 O w m. Nowe
Karmonki
Razem
3.

4.

Razem

Wkład własny
Gmina
Powiat
Razem Radłów Zębowice

160 500 100 500

60 000

60 000

160 500 100 500

60 000

60 000

321 000 201 000 120 000

60 000

60 000

Zwiększyć plan przychodów z wolnych środków o kwotę 222.600 zł, przeznaczając w
planie wydatków na:
- 201.500 zł – na inwestycje na drogach powiatowych wymienionych wyżej
- 15.000 zł – uzupełnienie środków na realizację w roku 2021 zadania: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki - Cieciułów - Bobrowa - gr. woj.. Śląskiego
(Starokrzepice) w m. Cieciułów
- 6.600 zł – na przygotowanie dokumentacji na zadanie: Przebudowa boiska przy
Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, szansą na integrację i aktywizację
mieszkańców.
Dokonać przeniesień w planie wydatków na kwotę 50.700 zł, w tym:
- 5.700 zł – pomiędzy działami 801 i 856 na wniosek ZSEiO Olesno
- 45.000 zł – zmniejszenie wkładu własnego na przesunięte zadanie do realizacji w
roku 2022 - z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki - Cieciułów - Bobrowa - gr. woj.. Śląskiego
(Starokrzepice) w m. Cieciułów.

Sporządził: R. Neugebauer

