
           Projekt                                     

Uchwała Nr XXXV/251/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 21 grudnia 2017 r.30 sierpnia 2017 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 2017 r. poz. 2077) 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 2017-2021 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: 

➢ zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 695.383,09 zł 

➢ zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 163.246 zł 

➢ zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 837.027,91 zł 

➢ zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.627.994 zł 

➢ zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 2.997.159 zł z tytułu 

nadwyżki z lat ubiegłych 

➢ deficyt budżetu ustalono w kwocie 4.679.550 zł  

 

Ponadto dostosowano strukturę prognozy na 2018 r. zgodnie z projektem budżetu 

Powiatu Opolskiego na 2018 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 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 planowany limit zobowiązań w kwocie 2.250 zł 

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

nie ulega zmianie - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

 

▪ Wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe 

zmianie ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 

➢ pkt 1.3.1.4 zwiększa się planowane nakłady o kwotę ogółem 378 zł oraz 

planowane limity zobowiązań o kwotę 156 zł do wysokości nakładów 



ogółem 6.634 zł i limitów zobowiązań ogółem 4.517 zł   -  jednostka 

realizująca Dom Dziecka w Chmielowicach 

➢ pkt 1.3.1.9 zwiększa  się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

710 zł do wysokości nakładów ogółem 1.420 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 1.010 zł   -  jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach 

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

1.770 zł do wysokości nakładów ogółem 53.531 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 30.127 zł   -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.17 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 651 zł 

z roku 2017 do roku 2018 oraz zwiększa  się planowane nakłady i limity 

zobowiązań o kwotę 6.435 zł do wysokości nakładów ogółem 42.554 zł 

i limitów zobowiązań ogółem 27.993 zł   -  jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.18 zwiększa  się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

335 zł do wysokości nakładów ogółem 8.315 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 7.410 zł   -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.20 zwiększa  się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

2.880 zł do wysokości nakładów ogółem 5.760 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 3.280 zł   -  jednostka realizująca Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Powiecie Opolskim 

➢ pkt 1.3.1.21 zmniejsza  się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę 29.250 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 

6.750 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.25 zwiększa  się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

225.000 zł do wysokości nakładów ogółem 345.000 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 267.000 zł   -  jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

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

5.000 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 10.000 zł -  

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.28 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 7.444 zł 

z roku 2019 do roku 2018 oraz zmniejsza się planowane nakłady i limity 

zobowiązań o kwotę 232.551 zł do wysokości nakładów i limitów 



zobowiązań ogółem 479.401 zł -  jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.30 zmniejsza  się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę 392 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 

13.064 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.32 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 44.138 zł 

z roku 2018 do lat 2019-2020, ogólna kwota nakładów i limitów 

zobowiązań nie ulega zmianie - jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.33 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 50.000 zł 

z roku 2019 do roku 2018 oraz zmniejsza się planowane nakłady i limity 

zobowiązań o kwotę 221.568 zł do wysokości nakładów i limitów 

zobowiązań ogółem 319.219 zł -  jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.38 zwiększa  się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

6.931 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 8.263 zł -  

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.43 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 19.276 zł 

z roku 2017 do roku 2018, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań 

nie ulega zmianie - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.44 zmniejsza  się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę 30.000 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 

300.000 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.50 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 42 zł 

z roku 2017 do roku 2020 oraz zmniejsza  się planowane nakłady i limity 

zobowiązań o kwotę 28 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań 

ogółem 1.772 zł -  jednostka realizująca Dom Dziecka w Tarnowie 

Opolskim 

 

                         Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia w: 

➢ pkt 1.3.1.51 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 53.883 zł  -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe 

w Opolu 



➢ pkt 1.3.1.52 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 100.082 zł  -  jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.53 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 82.000 zł  -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe 

w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.54 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 8.680 zł  -  jednostka realizująca Zespół Szkół 

w Prószkowie 

➢ pkt 1.3.1.55 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 313.020 zł  -  jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.56 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 16.800 zł  -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe 

w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.57 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 13.903 zł  -  jednostka realizująca Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie 

➢ pkt 1.3.1.58 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 13.000 zł  -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe 

w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.59 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 469.520 zł  -  jednostka koordynująca 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 

139.003 zł do wysokości nakładów ogółem 2.610.795 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 1.474.059 zł   -  jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.3 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 3.941 zł 

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



nie ulega zmianie -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.5 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 1.820 zł 

z roku 2017 do roku 2018 oraz zmniejsza się planowane nakłady i limity 

zobowiązań o kwotę 6.856 zł do wysokości nakładów ogółem 139.452 zł 

i limitów zobowiązań ogółem 95.541 zł -  jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.7 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 200 zł 

z roku 2017 do roku 2018, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań 

nie ulega zmianie -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.8 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 4.000 zł 

z roku 2017 do roku 2018, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań 

nie ulega zmianie -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.10 zwiększa  się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

118.868 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 

283.513 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.11 zmniejsza  się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę 40.757 zł do wysokości nakładów ogółem 1.379.824 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 274.243 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.13 zmniejsza  się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę 30.395 zł do wysokości nakładów ogółem 217.239 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 211.449 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.14 zwiększa  się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

5.600 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 369.071 zł 

-  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.16 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 31 zł 

z roku 2017 do roku 2018 oraz zwiększa  się planowane nakłady i limity 

zobowiązań o kwotę 8.672.014 zł do wysokości nakładów ogółem 

8.755.040 zł i limitów zobowiązań ogółem 8.713.527 zł -  jednostka 

realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.17 zmniejsza  się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę 1.148 zł do wysokości nakładów ogółem 423.175 zł i limitów 



zobowiązań ogółem 422.904 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.21 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 66.133 zł 

z roku 2018 do roku 2019 oraz  zmniejsza  się planowane nakłady i limity 

zobowiązań o kwotę 1.458 zł do wysokości nakładów ogółem 562.013 zł 

i limitów zobowiązań ogółem 84.675 zł -  jednostka realizująca Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.23 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 

500.000 zł z roku 2017 do lat 2018 - 2019, ogólna kwota nakładów 

i limitów zobowiązań nie ulega zmianie -  jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.24 przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 54.962 zł 

z roku 2017 do roku 2018, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań 

nie ulega zmianie -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.25 zmniejsza  się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę 105 zł do wysokości nakładów ogółem 552.209 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 542.216 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu  

 

                         Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia w: 

➢ pkt 1.3.2.26 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 29.151 zł  -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe 

w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.27 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 140.000 zł  -  jednostka realizująca Zespół Szkół 

w Prószkowie 

 

 

 

 


