
  PROJEKT 
Uchwała Nr XXXVIII/286/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

        z dnia 26 kwietnia 2018 r.30 sierpnia 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2018-2021 

 

 

 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 XXXV/254/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021, 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 2018-2021 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. 

 

 

  



  PROJEKT 
 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021 

 

 

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 2018 r. poprzez: 

 zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.391.968 zł 

 zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 34.690 zł 

 zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 330.731 zł 

 zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 97.476 zł 

 zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 2.785.485 zł z tytułu nadwyżki z lat 

ubiegłych 

 deficyt budżetu ustalono w kwocie 9.328.855 zł  

W związku z realizacją projektu pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych województwa opolskiego” została zmieniona struktura Wieloletniej 

Prognozy Finansowej w prognozie na rok 2019 poprzez: 

 zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.051.403 zł 

 zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.051.403 zł 

oraz w prognozie na rok 2020 poprzez: 

 zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 4.045.371 zł 

 zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 4.045.371 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 wprowadza się niżej wymienione przedsięwzięcie w: 

 

 pkt 1.1.1.4 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 1.186.942 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe 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 wprowadza się niżej wymienione przedsięwzięcie w: 

 

 pkt 1.1.2.1 wprowadza się planowane nakłady w kwocie ogółem 5.163.486 zł 

i limity zobowiązań w kwocie ogółem 5.128.796 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu 

 

 Wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się 

niżej wymienione przedsięwzięcie w: 

 

 pkt 1.3.1.53 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 24.706 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

 

 Wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmianie 

ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 

 

 pkt 1.3.2.6 zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 59.394 zł i limity 

zobowiązań o kwotę 24.705 zł do wysokości nakładów ogółem 80.058 zł i 



  PROJEKT 
limitów zobowiązań ogółem 70.836 zł - jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

 pkt 1.3.2.18 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 18.521 

zł do wysokości nakładów ogółem 8.818.411 zł  i limitów zobowiązań ogółem 

8.735.416 zł  -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 


