
 

AUTOPOPRAWKA  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

                                                     z dnia 12 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. 

 

Niniejsza autopoprawka została opracowana przede wszystkim z uwagi na okoliczność 

podpisania umów oraz aneksów umów o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

a także zmian wynikających z  autopoprawki w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2020 r.  

W związku z powyższym w projekcie uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” zawierający wieloletnią prognozę 

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

2020-2023 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej autopoprawki 

2. Załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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 rozstrzygnięciem 

postepowań o zamówienia publiczne i podpisaniem aneksów umów o dofinansowanie z 

Funduszu Dróg Samorządowych oraz wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć 

również z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych a w związku z tym  zmian 

wysokości wydatków objętych limitem o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o 

finansach publicznych. Ponadto dokonano korekty wysokości prognozy kwoty długu.  

Szczegółowe objaśnienia zmian dokonanych niniejszą autopoprawką: 

1. W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” zmianie uległy: 

- kol.1 Dochody ogółem zwiększono: 

 w roku 2020 o kwotę 200.000 zł do wysokości 85.173.363,90 zł 

 w roku 2021 o kwotę 2.736.000 zł do wysokości 84.729.713 zł 

 w roku 2022 o kwotę 4.234.000 zł do wysokości 87.703.700 zł 

- kol.1.2 Dochody majątkowe zwiększono: 

 w roku 2020 o kwotę 200.000 zł do wysokości 6.619.030 zł 

 w roku 2021 o kwotę 2.736.000 zł do wysokości 2.976.133 zł 

 w roku 2022 o kwotę 4.234.000 zł do wysokości 4.234.000 zł 

- kol.2 Wydatki ogółem: 

 w roku 2020 zmniejszono o kwotę 302.739 zł do wysokości 95.084.442,90 zł 

 w roku 2021 zwiększono o kwotę 2.736.000  zł do wysokości 84.246.953,56 zł 

 w roku 2022 zwiększono o kwotę 4.234.000  zł do wysokości 87.703.700 zł 

- kol.2.2 Wydatki majątkowe: 

 w roku 2020 zmniejszono o kwotę 302.739 zł do wysokości 17.674.813 zł 

 w roku 2021 zwiększono o kwotę 2.736.000  zł do wysokości 7.018.510 zł 

 w roku 2022 zwiększono o kwotę 4.234.000  zł do wysokości 8.734.000 zł 

- kol.2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 

ustawy: 

 w roku 2020 zmniejszono o kwotę 302.739 zł do wysokości 17.674.813 zł 

 w roku 2021 zwiększono o kwotę 2.736.000  zł do wysokości 7.018.510 zł 

 w roku 2022 zwiększono o kwotę 4.234.000  zł do wysokości 8.734.000 zł 

- kol.3 Wynik budżetu zwiększono: 



 w roku 2020 o kwotę 502.739 zł do wysokości -9.911.079 zł 

- kol.4 Przychody budżetu zmniejszono: 

 w roku 2020 o kwotę 502.739 zł do wysokości 10.635.217 zł 

- kol.4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejszono: 

 w roku 2020 o kwotę 502.739 zł do wysokości 9.911.079 zł 

- kol.4.2.1 Na pokrycie deficytu budżetu zmniejszono: 

 w roku 2020 o kwotę 502.739 zł do wysokości 9.911.079 zł 

- kol.6 Kwota długu zwiększono: 

 w roku 2019 plan 3 kw. o kwotę 1,28 zł do wysokości 1.206.897,28 zł 

 w roku 2019 wykonanie o kwotę 1,28 zł do wysokości 1.206.897,28 zł 

- kol.7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środki a wydatkami 

bieżącymi zmniejszono: 

 w roku 2020 o kwotę 502.739 zł do wysokości 11.779.921 zł 

- kol.10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy 

zwiększono: 

 w roku 2020 o kwotę 458.761 zł do wysokości 19.527.381 zł 

 w roku 2021 o kwotę 2.415.679 zł do wysokości 6.986.518 zł 

 w roku 2022 o kwotę 4.234.000 zł do wysokości 5.833.055 zł 

kol.10.1.2 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy z tego 

majątkowe zwiększono: 

 w roku 2020 o kwotę 458.761 zł do wysokości 14.745.577 zł 

 w roku 2021 o kwotę 2.415.679 zł do wysokości 4.405.010 zł 

 w roku 2022 o kwotę 4.234.000 zł do wysokości 4.284.000 zł 

 

2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”  zmianie uległy następujące 

przedsięwzięcia: 

 pkt 1.3.2.1 zadanie pn.: Budowa chodnika wraz z przebudowa kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. 

Raszowa ul. Ozimska przeniesiono planowany limit zobowiązań w kwocie 

ogółem 220.321 zł z roku 2021 do roku 2020, ogólna kwota nakładów i limitów 

zobowiązań pozostaje bez zmian   -  jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu; zadanie dotyczy poprawy infrastruktury drogowej. 

 pkt 1.3.2.4 zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O przy ul. 

Opolskiej (budowa Chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. 



Kotorskiej zmniejszono planowane nakłady i  limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 592.053 zł do wysokości nakładów ogółem 1.702.059 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 1.692.116 zł,   -  jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu; zadanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa; zmiana 

wysokości zadania w związku z rozstrzygnięciem postepowań o zamówienia 

publiczne i podpisania aneksów umów o dofinansowanie 

 pkt 1.3.2.6 zadanie pn.: Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg 

powiatowych nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, nr 1507 O Magnuszowice 

- Grodków i nr  1509 Magnuszowice – Magnuszowiczki w m. Magnuszowice 

zmniejszono planowane nakłady i  limity zobowiązań w kwocie ogółem 

231.007 zł do wysokości nakładów ogółem 868.935 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 731.481 zł,   -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu; zadanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa i odwodnienie 

skrzyżowania; zmiana wysokości zadania w związku z rozstrzygnięciem 

postepowań o zamówienia publiczne i podpisania aneksów umów 

o dofinansowanie 

 pkt 1.3.2.9 zadanie pn.: Rozbudowa  mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1705 

O Zawada – DW 463 Dobrodzień w km 6+188 w m. Turawa opracowanie 

projektu budowlano – wykonawczego  przeniesiono planowany limit 

zobowiązań w kwocie ogółem 100.000 zł z roku 2021 do roku 2020, ogólna 

kwota nakładów i limitów zobowiązań pozostaje bez zmian   -  jednostka 

realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu; zadanie dotyczy poprawy 

bezpieczeństwa 

 

               Ponadto dodano nowe przedsięwzięcia w: 

 pkt 1.3.2.12 zadanie pn.:  Rozbudowa  drogi powiatowej nr 1756 O Chróścina 

– Polska Nowa Wieś – od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd 

kolejowy) w m. Polska Nowa Wieś wprowadzono planowane nakłady w kwocie 

ogółem 7.170.000 zł oraz  limity zobowiązań w kwocie ogółem 7.170.000 zł  

okres realizacji 2019-2022 -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu; zadanie dotyczy poprawy infrastruktury drogowej, dofinansowanie z 

Funduszu Dróg Samorządowych 

 pkt 1.3.2.13 zadanie pn.:  Opracowanie dokumentacji budowlano – 

wykonawczej archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu + 



nadzór inwestorski i nadzór autorski wprowadzono planowane nakłady w 

kwocie ogółem 92.000 zł oraz  limity zobowiązań w kwocie ogółem 75.500 zł  

okres realizacji 2019-2020 -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe  

w Opolu; zadanie dotyczy poprawy warunków obiektu 

 pkt 1.3.2.14 zadanie pn.:  Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w 

Tarnowie Opolskim pod warsztaty Terapii Zajęciowej + nadzór inwestorski i 

nadzór autorski wprowadzono planowane nakłady w kwocie ogółem 720.000 zł 

oraz  limity zobowiązań w kwocie ogółem 686.000 zł  okres realizacji 2019-

2020 -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe  w Opolu; zadanie dotyczy 

poprawy warunków obiektu 

 


