
                                           Projekt 

     Uchwała Nr IX/64/151/07 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 czerwca 2015 r.2 listopada 2007 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

  

 

 

 Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych 

(t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada  Powiatu Opolskiego uchwala co następuje :  

§ 1 

  W Uchwale Nr III/20/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, dokonuje się następujące zmiany : 

1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały w wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany 

kwot łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań oraz sum limitów 

wydatków przyjętych w latach w WPF  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Rada Powiatu Opolskiego dokonuje zmian : 

 

1. W załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany struktury Wieloletniej Prognozy Finansowej 

w prognozie  na 2015 r. poprzez: 

� zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 13.000 zł 

� zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 725.576 zł 

� zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 196.254 zł 

� zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 542.322 zł 

� deficyt budżetu w wysokości 4.001.259 zł pozostaje bez zmian.  

 

2. W załączniku Nr 2 dokonuje się zmiany planowanych nakładów i limitu zobowiązań 

na realizację przedsięwzięć w: 

 

� Wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe 

zmianie ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 

� pkt 1.3.1.46 zwiększa się  planowane nakłady  i limity zobowiązań 

o kwotę 887.000 zł  do wysokości nakładów ogółem 1.330.000 zł oraz 

limitów zobowiązań ogółem 1.239.059 zł -  jednostka realizująca Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu 

 

� Wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe 

zmianie ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 

� pkt 1.3.2.8 – przenosi  się planowany limit zobowiązań w kwocie 

382.322 zł z roku 2018 do roku 2015, ogólna kwota nakładów i limitów 

zobowiązań nie ulega zmianie -  jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu 

 

 



 


