
           Projekt                                   

      Uchwała Nr XXIX/206/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 9 marca 007 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 2016r., 

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. 
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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 2017 r. poprzez: 

➢ zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 691.121 zł 

➢ zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 850 zł 

➢ zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 72.824 zł 

➢ zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.218.471 zł 

➢ zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.835.918 zł z tytułu nadwyżki 

z lat ubiegłych  

➢ ustalenie deficytu budżetu w kwocie 6.874.059 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 1.3.1.4 zwiększa się planowane nakłady i  limity zobowiązań o kwotę 

56 zł do wysokości nakładów ogółem 6.256 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 4.361 zł - jednostka realizująca Dom Dziecka w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.12 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

714 zł do wysokości nakładów ogółem 51.761 zł i limitów zobowiązań 

ogółem  28.357 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.13 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

265 zł do wysokości nakładów ogółem 5.058 zł i limitów zobowiązań 

ogółem  4.345 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu  

➢ pkt 1.3.1.27 zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

2.000 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 5.000 zł - 

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 



➢ pkt 1.3.1.28 zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

8.038 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 231.962 zł 

- jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.30 zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

344 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 13.456 zł - 

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

 Ponadto dodaje się nowe przedsięwzięcia w: 

➢ pkt 1.3.1.41 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 28.773 zł -  jednostka realizująca Dom Pomocy 

Społecznej w Prószkowie 

➢ pkt 1.3.1.42 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 4.974 zł -  jednostka realizująca Dom Pomocy 

Społecznej w Prószkowie 

➢ pkt 1.3.1.43 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 34.546 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 zmniejsza  się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

260.000 zł do wysokości nakładów ogółem 2.619.798 zł  i limitów 

zobowiązań ogółem 1.483.062  -  jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.9 zmniejsza  się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

26 zł do wysokości nakładów ogółem 17.340 zł  i limitów zobowiązań 

ogółem 224  -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.17 zwiększa  się planowane nakłady o kwotę 271 zł do 

wysokości nakładów  ogółem 570.709 zł,  kwota limitów zobowiązań nie 

ulega zmianie  -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

Ponadto dodaje się nowe przedsięwzięcia w: 

➢ pkt 1.3.2.22 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 806.000 zł -  jednostka realizująca Dom Pomocy 

Społecznej w Prószkowie 



➢ pkt 1.3.2.23 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 1.500.000 zł -  jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.4 wprowadza się planowane nakłady w kwocie ogółem 

189.423 zł oraz  limity zobowiązań w kwocie ogółem 153.423 zł -  

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

 

 

 


