
 

AUTOPOPRAWKA 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

                                                     z dnia   4 grudnia 2019 r.                          

do projektu uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023 przedłożonego uchwałą 

Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 615/19 z dnia 15 listopada 2019 r. 

 

 

 

W projekcie uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023 wprowadza się zmianę Załącznika 

Nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” zawierającego wieloletnią prognozę finansową 

Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2023, który 

otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej autopoprawki 

 

 

 

 

 

 

 

                    Zarząd Powiatu Opolskiego : 

1. Henryk Lakwa 

2. Leonarda Płoszaj 

3. Krzysztof Wysdak 

4. Joachim Świerc 

5. Henryk Zapiór 

  



 

UZASADNIENIE 

 

Przedmiotową autopoprawkę przedstawia się w związku z błędnym ujęciem wysokości 

prognozy kwoty długu oraz przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami finansowania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach dot. środków z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Szczegółowe objaśnienia zmian w załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” 

dokonanych niniejszą autopoprawką, zmianie uległy: 

- kol.2 Wydatki ogółem zmniejszono: 

 w roku 2021 o kwotę 1,44 zł do wysokości 81.510.953,56 zł 

- kol.2.1 Wydatki bieżące zmniejszono: 

 w roku 2021 o kwotę 1,44 zł do wysokości 77.228.443,56 zł 

- kol.3 Wynik budżetu zwiększono: 

 w roku 2021 o kwotę 1,44 zł do wysokości 482.759,44 zł 

- kol.3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, 

pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono: 

 w roku 2021 o kwotę 1,44 zł do wysokości 482.759,44 zł 

- kol.4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono: 

 w roku 2020 o kwotę 2.241.687,82 zł do wysokości 10.413.818 zł 

- kol.4.2.1  Na pokrycie deficytu budżetu zwiększono: 

 w roku 2020 o kwotę 2.241.687,82 zł do wysokości 10.413.818 zł 

- kol.4.5  Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu zmniejszono: 

 w roku 2020 o kwotę 2.241.687,82 zł do wysokości 0,00 zł 

- kol.4.5.1  Na pokrycie deficytu budżetu zmniejszono: 

 w roku 2020 o kwotę 2.241.687,82 zł do wysokości 0,00 zł 

- kol.5 Rozchody budżetu zwiększono: 

 w roku 2021 o kwotę 1,44 zł do wysokości 482.759,44 zł 

- kol.5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 

wartościowych zwiększono: 

 w roku 2021 o kwotę 1,44 zł do wysokości 482.759,44 zł 

- kol.6 Kwota długu zwiększono: 



 w roku 2020 o kwotę 1,44 zł do wysokości 482.759,44 zł 

- kol.10.6 Spłaty  o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 

już zaciągniętych: 

 w roku 2020 zmniejszono o kwotę 0,16 zł do wysokości 724.137,84 zł 

 w roku 2021 zwiększono o kwotę 1,44 zł do wysokości 482.759,44 zł 

 


