
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXVIII/209/21 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2021-2024 

 

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.) Rada  Powiatu Opolskiego uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr XXVI/186/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024, 

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 2021-2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

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 projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024. 

 

 

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 2021 r. poprzez: 

 

➢ zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 61.926 zł 

➢ zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 33.638 zł 

➢ zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.196 zł 

➢ zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 611.638 zł 

➢ zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 510.878 zł z tytułu nadwyżki 

budżetowej z lat ubiegłych  

➢ deficyt budżetu ustalono w kwocie 12.684.653 zł. 

 

2. W załączniku Nr 2 dokonuje się zmiany planowanych nakładów i limitu zobowiązań 

na realizację przedsięwzięć w:                             

 

▪ 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 zmianie ulegają niżej 

wymienione przedsięwzięcia w: 

 

➢ pkt 1.1.2.3  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 30.000 zł do wysokości nakładów ogółem 167.297 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 141.147 zł - jednostka realizująca Dom Dziecka 

w Tarnowie Opolskim 

➢ pkt 1.1.2.4  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 90.000 zł do wysokości nakładów ogółem 1.653.073 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 1.122.171 zł - jednostka realizująca Zespół Szkół 

w Tułowicach 

 

▪ Wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zmianie 

ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 

 

➢ pkt 1.3.1.6 zmniejsza się planowane nakłady o kwotę ogółem 290.000 zł 

i limity zobowiązań o kwotę ogółem 145.000 zł do wysokości nakładów 

i limitów zobowiązań ogółem 0 zł - jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.14 zmniejsza się planowane nakłady o kwotę ogółem 5.158 zł 

i limity zobowiązań o kwotę ogółem 2.579 zł do wysokości nakładów 

ogółem 35.226 zł i limitów zobowiązań ogółem 19.329 zł - jednostka 

realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.28 zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 268.403 zł do wysokości nakładów i limitów 

zobowiązań ogółem 0 zł - jednostka realizująca Zespół Szkół 

w Prószkowie 
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➢ pkt 1.3.1.29  zmniejsza się planowane nakłady o kwotę ogółem 98.955 zł 

i limity zobowiązań o kwotę ogółem 50.000 zł do wysokości nakładów 

ogółem 81.748 zł i limitów zobowiązań ogółem 80.312 zł - jednostka 

realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.35 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 2.400 zł do wysokości nakładów ogółem 13.900 zł 

i limitów zobowiązań ogółem 8.400 zł -  jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

 

▪ Wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmianie 

ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 

 

➢ pkt 1.3.2.4 zmienia się nazwę zadania, poprzednie brzmienie: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O w m. Domecko na długości 610 

m – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, na nowe 

brzmienie:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice – 

Prószków w m. Domecko na długości 610 m - jednostka realizująca 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.7  zmniejsza się planowane nakłady o kwotę ogółem 795.472 zł 

i limity zobowiązań o kwotę ogółem 740.472 zł do wysokości nakładów 

i limitów zobowiązań ogółem 0 zł - jednostka realizująca Zespół Szkół 

w Prószkowie 

 

       Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie w: 

➢ pkt 1.3.2.16 wprowadza  się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 1.300.000 zł - jednostka realizująca Dom Pomocy 

Społecznej w Prószkowie 

 


