
                                    Projekt

Uchwała Nr XX/139/16

Rady Powiatu Opolskiego

  z dnia 16 czerwca 2016 r.2 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021

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 XV/98/15  Rady  Powiatu  Opolskiego  z  dnia  17  grudnia  2015  r.,

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-

2021, 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.



UzasadnienieUzasadnienie

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 2016 r. poprzez:

� zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 65.207 zł

� zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.411.291 zł

� zwiększenie planowanych przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych o kwotę 1.346.084 zł

� ustalenie deficytu budżetu w kwocie 6.618.709 zł 

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 1.3.1.11 zwiększa się planowane nakłady  i limity zobowiązań o kwotę

19.891 zł do wysokości nakładów ogółem 37.140 zł i limitów zobowiązań

ogółem   22.431  zł  -   jednostka  realizująca  Dom  Pomocy  Społecznej

w Prószkowie

� pkt 1.3.1.16 zwiększa się planowane nakłady  i limity zobowiązań o kwotę

8.282 zł do wysokości nakładów ogółem 15.462 zł i limitów zobowiązań

ogółem   9.480  zł  -   jednostka  realizująca  Zarząd  Dróg  Powiatowych

w Opolu

� pkt  1.3.1.34  przenosi  się  planowany  limit  zobowiązań  w  kwocie

196.567 zł  z  roku  2016  do  roku  2017  oraz   zwiększa  się  planowane

nakłady  i limity zobowiązań o kwotę 503.433 zł do wysokości nakładów

ogółem  1.487.011  zł  i limitów  zobowiązań  ogółem   1.385.173  zł  -

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu



                        Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie w:

� pkt  1.3.1.19  wprowadza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

w kwocie ogółem 20.000 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

w Opolu

� Wydatkach majątkowych na programy,  projekty  lub  zadania  pozostałe

zmianie ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w:

� pkt 1.3.2.1 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 55.000 zł

z roku 2018 do roku 2016, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań

nie  ulega  zmianie  -   jednostka  realizująca  Zarząd  Dróg  Powiatowych

w Opolu 

� pkt 1.3.2.2 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 76.276 zł

z roku 2018 do roku 2016 oraz  zwiększa się planowane nakłady  i limity

zobowiązań  o kwotę  193.724  zł  do  wysokości  nakładów  ogółem

1.184.282 zł  i limitów  zobowiązań  ogółem  270.000  zł  -   jednostka

realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

� pkt 1.3.2.4 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 216.000 zł

z roku 2018 do roku 2016, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań

nie  ulega  zmianie  -   jednostka  realizująca  Zarząd  Dróg  Powiatowych

w Opolu 

� pkt 1.3.2.10 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 65.000 zł

z roku 2018 do roku 2016, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań

nie  ulega  zmianie  -   jednostka  realizująca  Zarząd  Dróg  Powiatowych

w Opolu 

� pkt  1.3.2.12  przenosi  się  planowany  limit  zobowiązań  w  kwocie

210.000 zł z roku 2020 do roku 2016, ogólna kwota nakładów i limitów

zobowiązań  nie  ulega  zmianie  -   jednostka  realizująca  Zarząd  Dróg

Powiatowych w Opolu 

� pkt 1.3.2.19 zwiększa się  planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę

54.364  zł  do  wysokości  nakładów  ogółem  3.706.129  zł  i limitów

zobowiązań  ogółem  979.364  zł  -   jednostka  realizująca  Zarząd  Dróg

Powiatowych w Opolu



                        Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia w:

� pkt  1.3.2.3  wprowadza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

w kwocie ogółem 146.707 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

w Opolu

� pkt  1.3.2.15  wprowadza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

w kwocie  ogółem  2.721.294  zł  -   jednostka  realizująca  Zespół  Szkół

w Tułowicach

� pkt  1.3.2.16  wprowadza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

w kwocie  ogółem  138.727  zł  -   jednostka  realizująca  Zarząd  Dróg

Powiatowych w Opolu


