
  PROJEKT 
Uchwała Nr XXVIII/193/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 9 marca 2017 r.2007 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2017-2021 

 

 

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 XXVI/175/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 
UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021 

 

  

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 2017 r. poprzez: 

 zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 28.494 zł 

 zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 563.745 zł 

 zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 108.044 zł 

 zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 643.295 zł z tytułu nadwyżki z lat 

ubiegłych  

 ustalenie deficytu budżetu w kwocie 5.038.141 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 związane 

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmianie ulega niżej wymienione 

przedsięwzięcie w: 
 pkt 1.1.1.1 przenosi się planowane limity zobowiązań w kwocie ogółem 2.250 zł  

z roku 2018 do roku 2019, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań nie 

ulega zmianie - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

                        Ponadto dodaje się przedsięwzięcie w: 

 pkt 1.1.1.3 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 17.425 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 

 Wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane 

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dodaje się niżej wymienione 

przedsięwzięcie w: 
 pkt 1.1.2.1 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 9.329.321 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 

 Wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zmianie 

ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 
 pkt 1.3.1.18 zwiększa się planowane limity zobowiązań o kwotę 205 zł do 

wysokości nakładów ogółem 7.980 zł i limitów zobowiązań ogółem 7.075 zł - 

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 pkt 1.3.1.34 zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

11.702 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 15.960 zł -  

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

 pkt 1.3.1.37 zwiększa się planowane limity zobowiązań o kwotę 32.369 zł do 

wysokości nakładów ogółem 1.055.000 zł i limitów zobowiązań ogółem 

785.469 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 Ponadto dodaje się przedsięwzięcia w: 

 pkt 1.3.1.39 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 380.000 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 pkt 1.3.1.40 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 675 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 



  PROJEKT 
 Wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmianie 

ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 
 pkt 1.3.2.3 zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 4.753 zł do wysokości 

nakładów  ogółem 731.366 zł,  kwota limitów zobowiązań nie ulega zmianie  -  

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 pkt 1.3.2.5 zmniejsza się planowane nakłady  i limity zobowiązań o kwotę 2.603 

zł do wysokości nakładów ogółem 146.308 zł i limitów zobowiązań ogółem 

102.397 zł- jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

 pkt 1.3.2.10 zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

27.642 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 287.358 zł -  

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  

 pkt 1.3.2.11 zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 54.925 zł do wysokości 

nakładów  ogółem 1.420.581 zł,  kwota limitów zobowiązań nie ulega zmianie  -  

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 pkt 1.3.2.12 zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 177 zł do wysokości 

nakładów  ogółem 400.484 zł,  kwota limitów zobowiązań nie ulega zmianie  -  

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 pkt 1.3.2.17 zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

9.329.321 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 570.438 zł -  

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.  

 

 

 


