
Projekt

z dnia 13 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696,
poz. 1815) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 3.668.607 zł, 
w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 440.261 zł;
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.108.868 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 8.817.707 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 7.866.314 zł, 
w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 1.029.071 zł;
2) wydatki majątkowe o kwotę 6.837.243 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 4.620.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. W uchwale nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„„Deficyt budżetu miasta Opola w 2019 roku w wysokości 120.039.999 zł, zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 9.976.110 zł;
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 80.000.000 zł;
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych w wysokości 25.473.889 zł;
4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 4.590.000 zł.”
2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji 
papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej 
wysokości 30.000.000 zł;
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2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 89.976.110 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 
28.016.457 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 20.000.000 zł.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu 
miasta Opola w 2019 r. do kwoty 5.500.000 zł.”.

§ 6. W załączniku nr 14 do uchwały nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok ustala się aktualny plan dochodów 
rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku, w następujących pozycjach:

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe, w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 21 000 21 000

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 67 800 67 800
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 11 600 11 600

80115 Technika, w tym:
Zespół Szkół Budowlanych 58 500 58 500

80120 Licea ogólnokształcące, w tym:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I 23 124 23 124
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II 172 733 172 733
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III 58 771 58 771

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX 58 000 58 000
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II 140 871 140 871

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.
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gmina powiat 

600 Transport i łączność   158 143   158 143    0

60004 Lokalny transport zbiorowy   158 143   158 143    0

Dochody bieżące -  31 208 -  31 208    0

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

-  31 208 -  31 208    0

Dochody majątkowe   189 351   189 351    0

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych

 z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

  189 351   189 351    0

700 Gospodarka mieszkaniowa   630 000   630 000    0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   630 000   630 000    0

Dochody bieżące   300 000   300 000    0

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości
  300 000   300 000    0

Dochody majątkowe   330 000   330 000    0

0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności
  330 000   330 000    0

710 Działalność usługowa - 4 185 433 - 4 185 433    0

71095 Pozostała działalność - 4 185 433 - 4 185 433    0

Dochody bieżące -  407 488 -  407 488    0

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

-  407 488 -  407 488    0

Dochody majątkowe - 3 777 945 - 3 777 945    0

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

- 3 777 945 - 3 777 945    0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

  191 000   191 000    0

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw

  191 000   191 000    0

Dochody bieżące   191 000   191 000    0

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych
  191 000   191 000    0

758 Różne rozliczenia   344 305   30 883   313 422

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego
  40 512   30 883   9 629

Dochody bieżące   40 512   30 883   9 629

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   40 512   30 883   9 629

Załącznik nr 1

do uchwały nr ...

Rady Miasta Opola 

z dnia …

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2019 rok

Dział Rozdział § Treść

Zmiany 

w planie 

dochodów 

w tym:
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gmina powiat 

Dział Rozdział § Treść

Zmiany 

w planie 

dochodów 

w tym:

75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego
  303 793    0   303 793

Dochody bieżące   303 793    0   303 793

2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów   303 793    0   303 793

801 Oświata i wychowanie -  822 000   36 730 -  858 730

80104 Przedszkola   36 730   36 730    0

Dochody bieżące   36 730   36 730    0

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 

w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego

  36 730   36 730    0

80195 Pozostała działalność -  858 730    0 -  858 730

Dochody bieżące -  8 456    0 -  8 456

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

-  8 456    0 -  8 456

Dochody majątkowe -  850 274    0 -  850 274

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

-  850 274    0 -  850 274

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   15 378    0   15 378

85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych
  15 378    0   15 378

Dochody bieżące   15 378    0   15 378

0970 Wpływy z różnych dochodów   15 378    0   15 378

Ogółem - 3 668 607 - 3 138 677 -  529 930

Dochody bieżące   440 261   119 917   320 344

Dochody majątkowe - 4 108 868 - 3 258 594 -  850 274
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Ogółem przychody - 8 817 707

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   62 868

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 8 880 575

Treść§ 
Zmiany 

w planie przychodów

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2019 rok

Załącznik nr 2

do uchwały nr ...

Rady Miasta Opola 

z dnia …
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600 Transport i łączność -  157 255

60004 Lokalny transport zbiorowy   33 733

Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców 

Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej 

transportowi publicznemu - etap I

  41 668

Wydatki majątkowe   90 952

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -  98 400

6237

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

  189 352

Wydatki bieżące -  46 040

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp -  46 040

4307 Zakup usług pozostałych -  28 073

4309 Zakup usług pozostałych -  17 967

Wydatki bieżące -  3 244

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -  3 244

4300 Zakup usług pozostałych -  3 244

Promocja publicznego transportu zbiorowego -  7 935

Wydatki bieżące -  7 935

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -  7 935

4300 Zakup usług pozostałych -  7 935

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale 

nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
-  174 950

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej 

- Dzielnica Brzezie
-  75 000

Wydatki majątkowe -  75 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  75 000

Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania 

z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką 

- opracowanie dokumentacji

-  99 950

Wydatki majątkowe -  99 950

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  99 950

60016 Drogi publiczne gminne -  5 068

Remont ulicy Pelargonii - Dzielnica Borki -  5 068

Wydatki bieżące -  5 068

Remonty -  5 068

4270 Zakup usług remontowych -  5 068

60017 Drogi wewnętrzne -  8 731

Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej  w dzielnicy Groszowice -  8 731

Wydatki bieżące -  8 731

Remonty -  8 731

4270 Zakup usług remontowych -  8 731

60095 Pozostała działalność -  2 239

Opracowania z zakresu zarządzania ruchem -  2 239

Wydatki bieżące -  2 239

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -  2 239

4300 Zakup usług pozostałych -  2 239

710 Działalność usługowa - 6 041 355

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii -   1

Wydatki bieżące -   1

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -   1

4300 Zakup usług pozostałych -   1

71095 Pozostała działalność - 6 041 354

Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa 

dla Powiatu Opolskiego

   1

Wydatki majątkowe    1

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

   1

RozdziałDział Treść§ 
Zmiany 

w planie wydatków

Załącznik nr 3

do uchwały nr ...

Rady Miasta Opola 

z dnia …

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok
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RozdziałDział Treść§ 
Zmiany 

w planie wydatków

Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług 

Publicznych"
- 6 041 355

Wydatki majątkowe - 5 537 028

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -  119 320

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 743 944

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 673 764

Wydatki bieżące -  504 327

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp -  504 327

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników -  135 857

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników -  23 974

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne -  23 654

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne -  4 175

4127
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
-  3 370

4129
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
-   595

4217 Zakup materiałów i wyposażenia -  12 132

4219 Zakup materiałów i wyposażenia -  2 141

4267 Zakup energii -  34 388

4269 Zakup energii -  6 069

4307 Zakup usług pozostałych -  192 842

4309 Zakup usług pozostałych -  62 091

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -  2 582

4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -   457

750 Administracja publiczna   407 935

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   400 000

Wydatki bieżące   400 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   400 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   300 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   100 000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   7 935

Wydatki bieżące   7 935

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki   7 935

4300 Zakup usług pozostałych   7 935

758 Różne rozliczenia   150 000

75818 Rezerwy ogólne i celowe   150 000

Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników 

jednostek organizacyjnych miasta Opola
  50 000

Wydatki bieżące   50 000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki   50 000

4810 Rezerwy   50 000

Rezerwa ogólna   100 000

Wydatki bieżące   100 000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki   100 000

4810 Rezerwy   100 000

801 Oświata i wychowanie - 1 257 298

80101 Szkoły podstawowe   8 732

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24   8 731

Wydatki bieżące   8 731

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki   8 731

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   8 731

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II -  156 134

Wydatki majątkowe -  156 134

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  156 134

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap III   156 135

Wydatki majątkowe   156 135

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   156 135

80104 Przedszkola   41 798

Przedszkole Publiczne Nr 22   19 900

Wydatki bieżące   19 900

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki   19 900

4220 Zakup środków żywności   19 900

Przedszkole Publiczne Nr 37   7 100

Wydatki bieżące   7 100

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki   7 100

4220 Zakup środków żywności   7 100

Przedszkole Publiczne Nr 4   4 400

Wydatki bieżące   4 400

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki   4 400
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RozdziałDział Treść§ 
Zmiany 

w planie wydatków

4220 Zakup środków żywności   4 400

Przedszkole Publiczne Nr 61   5 068

Wydatki bieżące   5 068

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki   5 068

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 068

Przedszkole Publiczne Nr 62   5 330

Wydatki bieżące   5 330

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki   5 330

4220 Zakup środków żywności   5 330

80115 Technika -  40 000

Niepubliczne i publiczne technika   100 000

Wydatki bieżące   100 000

Dotacje na zadania bieżące   100 000

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   100 000

ZSM - remont dachu na budynku fizyki -  140 000

Wydatki bieżące -  140 000

Remonty -  140 000

4270 Zakup usług remontowych -  140 000

80116 Szkoły policealne -  100 000

Niepubliczne i publiczne szkoły policealne -  100 000

Wydatki bieżące -  100 000

Dotacje na zadania bieżące -  100 000

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -  100 000

80195 Pozostała działalność - 1 167 828

Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych 

w Opolu
-  145 901

Wydatki majątkowe -  145 901

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -  137 795

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -  8 106

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1
Wydatki bieżące

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   1 781

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników -   94

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne -  1 560

4127
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
-   127

Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola
  9 900

Wydatki bieżące   9 900

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki   9 900

4300 Zakup usług pozostałych   9 900

Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej
-  9 900

Wydatki bieżące -  9 900

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -  9 900

4300 Zakup usług pozostałych -  9 900

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - 1 021 927

Wydatki majątkowe - 1 011 980

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  58 291

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  850 273

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  103 416

Wydatki bieżące -  9 947

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp -  9 947

4307 Zakup usług pozostałych -  8 455

4309 Zakup usług pozostałych -  1 492

851 Ochrona zdrowia -  48 050

85149 Programy polityki zdrowotnej -  48 050

Planowane działania w zakresie promocji zdrowia -  40 650

Wydatki bieżące -  40 650

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -  40 650

4190 Nagrody konkursowe -  1 850

4220 Zakup środków żywności -   800

4300 Zakup usług pozostałych -  38 000

Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV)
-  7 400

Wydatki bieżące -  7 400
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Dotacje na zadania bieżące -  7 400

2780
Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
-  7 400

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   78 246

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   15 378

Rehabilitacja zawodowa i społeczna   15 378

Wydatki bieżące   15 378

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   15 378

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   12 863

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 200

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
   315

85395 Pozostała działalność   62 868

Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu - rozliczenie projektu   62 868

Wydatki bieżące   62 868

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp   62 868

2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   62 868

855 Rodzina -  840 199

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków -  840 199

Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie 

dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne 

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

-  742 000

Wydatki bieżące -  742 000

Dotacje na zadania bieżące -  742 000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych

-  742 000

Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące -  1 289

Wydatki bieżące -   427

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -   427

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -   20

4260 Zakup energii -   393

4300 Zakup usług pozostałych -   14

Wydatki bieżące -   862

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -   862

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -   720

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -   124

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
-   18

Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące -  14 863

Wydatki bieżące -  1 582

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -  1 582

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -   160

4260 Zakup energii -  1 292

4300 Zakup usług pozostałych -   130

Wydatki bieżące -  13 281

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  13 281

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -  11 100

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -  1 911

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
-   270

Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące -  49 135

Wydatki bieżące -  5 098

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -  5 098

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -  1 382

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych -   31

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek -   448

4260 Zakup energii -  3 073

4300 Zakup usług pozostałych -   164

Wydatki bieżące -  44 037

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  44 037

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -  36 652

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -  6 412

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
-   973

Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące -  1 736

Wydatki bieżące -   391

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -   391
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia -   44

4260 Zakup energii -   332

4300 Zakup usług pozostałych -   15

Wydatki bieżące -  1 345

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  1 345

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -  1 125

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -   193

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
-   27

Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące -  31 176

Wydatki bieżące -  4 217

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -  4 217

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -   355

4260 Zakup energii -  3 698

4300 Zakup usług pozostałych -   164

Wydatki bieżące -  26 959

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  26 959

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -  22 528

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -  3 879

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych
-   552

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -  18 838

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -  18 838

Przebudowa ul. Cybisa/Masłowskiego w zakresie oświetlenia -  18 838

Wydatki majątkowe -  18 838

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  18 838

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -  110 500

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -  100 000

Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego -  100 000

Wydatki bieżące -  100 000

Remonty -  100 000

4340
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych 

będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
-  100 000

92195 Pozostała działalność -  10 500

Wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego -  10 500

Wydatki majątkowe -  10 500

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  10 500

926 Kultura fizyczna -  29 000

92601 Obiekty sportowe -  29 000

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka 

- lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10
-  29 000

Wydatki majątkowe -  29 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  29 000

Ogółem - 7 866 314

Wydatki bieżące - 1 029 071

Wydatki majątkowe - 6 837 243
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Ogółem rozchody - 4 620 000

993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - 4 620 000

Treść§ 
Zmiany 

w planie rozchodów

Załącznik nr 4

do uchwały nr ...

Rady Miasta Opola 

z dnia …

Zmiany w planie rozchodów budżetu miasta Opola na 2019 rok
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Uzasadnienie 

 

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. wynika  

z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących 

środków finansowych; 

 w kwocie 4.400 zł, stanowiących środki z opłat za wyżywienie w Przedszkolu 

Publicznym Nr 4 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem w tym 

przedszkolu. 

 w kwocie 19.900 zł, stanowiących środki z opłat za wyżywienie w Przedszkolu 

Publicznym Nr 22 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem w tym 

przedszkolu. 

 w kwocie 7.100 zł, stanowiących środki z opłat za wyżywienie w Przedszkolu 

Publicznym Nr 37 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem w tym 

przedszkolu. 

 w kwocie 5.330 zł, stanowiących środki z opłat za wyżywienie w Przedszkolu 

Publicznym Nr 62 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem w tym 

przedszkolu. 

 w kwocie 15.378 zł, stanowiących środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi środków PFRON.  

 

W związku ze zmianami w realizacji zadań: 

 Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji 

Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu  

– etap I, 

 Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych", 

 Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu, 

 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach 

dokonuje się: 

 zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 4.886.020 zł, w tym: dochody bieżące 

o kwotę 447.152 zł, a dochody majątkowe o kwotę 4.438.868 zł,  

 zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 7.167.515 zł, w tym: wydatki bieżące  

o kwotę 563.558 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 6.603.957 zł, 

 zmniejszenia planu przychodów z tytułu z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

na rynku krajowym o kwotę 2.281.495 zł. 

 

Do planu wydatków budżetu wprowadza się środki finansowe w wysokości 62.868 zł  

na realizację zadania „Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu – rozliczenie projektu”. 

Powyższa kwota stanowi otrzymane w 2018 roku transze środków, które nie zostały 

wydatkowane i podlegają zwrotowi. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć  

ze zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217  

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 

 

W planie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu dokonuje  

się następujących zmian:  

 zwiększenie o kwotę 40.512 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 – Różne 

rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego, w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.  

 zwiększenie o kwotę 303.793 zł planu dochodów budżetu, stanowiącą środki rezerwy 

subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów powiatów, 

 

Id: 59DC6B25-951A-490C-ADE0-6F49962DE5AB. Projekt Strona 1

Druk nr 475



 zwiększenie o kwotę 191.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 – Dochody  

od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale  

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta przeznaczona zostanie na realizację 

zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozdział  

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej). W związku z tym, że w planie wydatków budżetu na 2019 r. 

zabezpieczono w pełni realizację ww. zadań przez jednostkę zachodzi możliwość 

przeznaczenia tej kwoty na inny cel.  

 zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 700  

– Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami, § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości. W związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów 

zachodzi możliwość zwiększenia planu w tej pozycji. 

 zwiększenie o kwotę 330.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 700  

– Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami, § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. W związku z wyższym niż planowano wykonaniem 

dochodów zachodzi możliwość zwiększenia planu w tej pozycji. 

 zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rezerwa celowa  

– wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta 

Opola”. 

 zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rezerwa 

ogólna”. 

 zwiększenie o kwotę  400.000 zł planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Opola  

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). 

 zwiększenie o kwotę 156.135 zł planu wydatków budżetu w pozycji 

„Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap III”. 

 zmniejszenie o kwotę 156.134 zł planu wydatków budżetu w pozycji 

„Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II”. W związku  

z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych do wykonania termomodernizacji 

segmentu D w obiekcie PSP Nr 14 w Opolu zachodzi konieczność wydzielenia  

z zadania „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II” nowego 

zadania pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II”. 

 zmniejszenie o kwotę 140.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „ZSM – remont 

dachu na budynku fizyki”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r. 

 zmniejszenie o kwotę 99.950 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rozbudowa drogi 

publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa 

wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji”. Kwota  

ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r. 

 zmniejszenie o kwotę 75.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa 

wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie”. 

Zadanie to było realizowane ze środków Rad Dzielnic. Kwota ta zostanie przesunięta 

do realizacji na 2020 r. 

 zmniejszenie o kwotę 742.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Dotacja celowa 

na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby 
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fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. 

 zmniejszenie o kwotę 40.650 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Planowane 

działania w zakresie promocji zdrowia”. Kwota stanowi oszczędności na tym zadaniu. 

 zmniejszenie o kwotę 7.400 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Realizacja 

programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”. Kwota 

stanowi oszczędności na tym zadaniu. 

 zmniejszenie o kwotę 98.199 zł planu wydatków Żłobków Nr: 2, 3, 9 i PMP. Kwota  

ta stanowi oszczędności w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Poprzez Opiekę 

– idę do żłobka !”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

 zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Remont murów 

wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego”. Kwota ta zostanie przesunięta 

do realizacji na 2020 r. 

 zmniejszenie o kwotę 10.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wykonanie 

oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego”. Kwota ta zostanie przesunięta 

do realizacji na 2020 r. 

 zmniejszenie o kwotę 18.838 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa  

ul. Cybisa/Masłowskiego w zakresie oświetlenia”. Kwota stanowi oszczędności  

na tym zadaniu. 

 zmniejszenie o kwotę 2.239 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Opracowania  

z zakresu zarządzania ruchem”. Kwota stanowi oszczędności na tym zadaniu. 

 zmniejszenie o kwotę 29.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Centrum 

Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, 

arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10”. Kwota stanowi oszczędności na tym 

zadaniu. 

 zmniejszenia o kwotę 4.620.000 zł planu rozchodów budżetu z tytułu spłat 

otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów.  

 zmniejszenia o kwotę 6.599.080 zł planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 

 

Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między 

poszczególnymi pozycjami: 

 przesunięcie środków w kwocie 1 zł z wydatków bieżących w rozdziale 71012  

– Zadania z zakresu geodezji i kartografii na zadanie „Projekt pn. "E-usługi cyfrowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" – dotacja celowa 

dla Powiatu Opolskiego””. 

 przesunięcie środków w kwocie 5.068 zł z zadania pn. „Remont ulicy Pelargonii  

– Dzielnica Borki” na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Nr 61. Zadanie  

to było realizowane ze środków Rad Dzielnic. Powstałe oszczędności proponuje  

się przeznaczyć na wydatki bieżące ww. przedszkola. 

 przesunięcie środków w kwocie 8.731 zł z zadania pn. „Wykonanie mijanek  

na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice” na wydatki bieżące Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 24. Zadanie to było realizowane ze środków Rad Dzielnic. Powstałe 

oszczędności proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące ww. szkoły. 

 przesunięcie środków w kwocie 7.935 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75075  

– Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadanie „Promocja publicznego 

transportu zbiorowego".  

 przesunięcie środków w kwocie 9.900 zł z zadania pn. „Realizacja projektów 

edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” na zadanie 
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„Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 

uczniów szkół licealnych Miasta Opola”.  

 przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z zadania pn. „Niepubliczne i publiczne 

szkoły policealne” na zadanie „Niepubliczne i publiczne technika” z uwagi  

na końcowe rozliczenia dotacji udzielanych niesamorządowym jednostkom 

oświatowym.  

 przesunięcie środków w ramach zadania „Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1” 

między paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
 

Ponadto na wnioski jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów  

i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy  

o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku. 
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