
                                   Projekt

 Uchwała Nr XXV/160/16 

Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 1 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 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:

� zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 159.696 zł

� zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 51.348 zł

� zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 272.047 zł

� zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 364.905 zł

� zmniejszenie planowanych przychodów  ogółem o kwotę 745.300 zł w tym 

z tytułu wolnych środków o kwotę 348.459 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat 

ubiegłych o kwotę 396.841 zł

� ustalenie deficytu budżetu w kwocie 5.594.857 zł 

          Ponadto dostosowano strukturę prognozy na 2017 r. zgodnie z projektem budżetu

Powiatu Opolskiego na 2017 r.

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 1.3.1.6 zwiększa się planowane nakłady  i limity zobowiązań o kwotę

7.176 zł do wysokości nakładów ogółem 14.518 zł i limitów zobowiązań

ogółem  7.756 zł -  jednostka realizująca Zespół Szkół w Niemodlinie

� pkt 1.3.1.14 zwiększa się planowane nakłady  i limity zobowiązań o kwotę

981 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem  2.304 zł -

jednostka realizująca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku 

� pkt 1.3.1.15 zwiększa się planowane nakłady  i limity zobowiązań o kwotę

359  zł  do  wysokości  nakładów  ogółem  719  zł  i limitów  zobowiązań

ogółem  659 zł -  jednostka realizująca Zespół Szkół w Niemodlinie



� pkt 1.3.1.29 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 3.500 zł

z roku 2016 do roku 2017, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań

nie  ulega  zmianie  -   jednostka  realizująca  Zarząd  Dróg  Powiatowych

w Opolu 

� pkt  1.3.1.34  zmniejsza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

o kwotę 240.000 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem

240.000 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu

� pkt 1.3.1.39 zwiększa się planowane nakłady  i limity zobowiązań o kwotę

27.353  zł  do  wysokości  nakładów  ogółem  330.309  zł  i limitów

zobowiązań  ogółem   238.729  zł  -   jednostka  realizująca  Starostwo

Powiatowe w Opolu

� pkt  1.3.1.40  zmniejsza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

o kwotę 27.662 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem

27.662 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu

� pkt 1.3.1.38 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 29.425 zł

z roku  2017  do  roku  2018  i  roku  2019  ogólna  kwota  planowanych

nakładów  i limitów zobowiązań nie ulega zmianie -  jednostka realizująca

Starostwo Powiatowe w Opolu

                        Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia w:

� pkt  1.3.1.4  wprowadza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

w kwocie  ogółem  7.753  zł  -   jednostka  realizująca  Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku 

� pkt  1.3.1.7  wprowadza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

w kwocie  ogółem  7.264  zł  -   jednostka  realizująca  Zespół  Szkół

Specjalnych przy ORL w Suchym Borze 

� pkt  1.3.1.16  wprowadza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

w kwocie  ogółem  1.422  zł  -   jednostka  realizująca  Dom  Dziecka

w Tarnowie Opolskim

� 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

1.669.801 zł  z roku  2018  do  roku  2017  oraz  zwiększa  się  planowane

nakłady  i limity zobowiązań o kwotę 59.546 zł do wysokości nakładów



ogółem  2.879.798  zł  i limitów  zobowiązań  ogółem   1.780.847  zł  -

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

� pkt 1.3.2.7 zmniejsza się planowane nakłady  i limity zobowiązań o kwotę

14.605  zł  do  wysokości  nakładów  i limitów  zobowiązań  ogółem

435.434 zł -  jednostka realizująca Zespół Szkół w Prószkowie

� pkt  1.3.2.12  zmniejsza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

o kwotę 138.863 zł do wysokości nakładów ogółem 1.158.777 zł i limitów

zobowiązań  ogółem  1.017.360 zł -   jednostka realizująca Zarząd Dróg

Powiatowych w Opolu 

� pkt  1.3.2.13  zmniejsza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

o kwotę  250  zł  do  wysokości  nakładów  i limitów  zobowiązań  ogółem

17.366 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu

� pkt  1.3.2.16  przenosi  się  planowany  limit  zobowiązań  w  kwocie

315.000 zł z roku 2020 do roku 2017 oraz zwiększa się planowane nakłady

i limity zobowiązań  o kwotę  40.000 zł  do wysokości  nakładów ogółem

1.475.506  zł  i limitów  zobowiązań  ogółem   565.000  zł  -   jednostka

realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

� pkt  1.3.2.17  przenosi  się  planowany  limit  zobowiązań  w  kwocie

287.709 zł z lat 2018 - 2019 do roku 2017 oraz zwiększa się planowane

nakłady  i limity zobowiązań o kwotę 163.290 zł do wysokości nakładów

ogółem 456.789 zł i limitów zobowiązań ogółem  450.999 zł -  jednostka

realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

� pkt  1.3.2.24  zmniejsza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

o kwotę 41.100 zł do wysokości nakładów ogółem 1.682.310 zł i limitów

zobowiązań  ogółem   1.044.800  zł  -   jednostka  realizująca  Starostwo

Powiatowe w Opolu

� pkt  1.3.2.25  zmniejsza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

o kwotę 34.073 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem

966.016 zł -  jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

� pkt  1.3.2.26  zmniejsza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

o kwotę  1.251 zł do wysokości  nakładów i limitów zobowiązań  ogółem

190.810 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu

                         Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia w:



� pkt  1.3.2.6  wprowadza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

w kwocie ogółem 148.911 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

w Opolu

� pkt  1.3.2.10  wprowadza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

w kwocie ogółem 24.600 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

w Opolu

� pkt  1.3.2.11  wprowadza  się  planowane  nakłady   i  limity  zobowiązań

w kwocie ogółem 16.900 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

w Opolu


