
  PROJEKT 
Uchwała Nr XXXIII/240/21 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 305) 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 633.799,96 zł 

➢ zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 190.863 zł 

➢ zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 416.625 zł 

➢ zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.542.280 zł 

➢ zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 1.950..317,96 zł z tytułu nadwyżki 

budżetowej z lat ubiegłych  

➢ deficyt budżetu ustalono w kwocie 11.305.021,04 zł 

- w prognozie  na 2022 r. poprzez: 

➢ zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 175.289 zł 

➢ zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 75.167 zł 

➢ zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 175.289 zł 

➢ zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.820.170 zł 

➢ zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.745.003 zł z tytułu nadwyżki 

budżetowej z lat ubiegłych  

➢ deficyt budżetu ustalono w kwocie 3.931.534 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 zmianie ulega niżej wymienione przedsięwzięcie w: 

 

➢ pkt 1.1.1.5 zmniejsza się planowane nakłady o kwotę ogółem 893 zł do 

wysokości nakładów ogółem 260.449 zł oraz przenosi się planowany limit 

zobowiązań w kwocie 259.342 zł z roku 2021 do roku 2022, ogólna kwota  

limitów zobowiązań pozostaje bez zmian - jednostka realizująca Dom Dziecka w 

Tarnowie Opolskim 

 

▪ 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 ulega niżej wymienione 

przedsięwzięcie w: 

 

➢ pkt 1.1.2.3  zmniejsza się planowane nakłady o kwotę ogółem 36.853 zł i limity 

zobowiązań o kwotę ogółem 10.703 zł do wysokości nakładów i limitów 

zobowiązań ogółem 130.444 zł oraz przenosi się planowany limit zobowiązań w 

kwocie 111.147 zł z roku 2021 do roku 2022, - jednostka realizująca Dom 

Dziecka w Tarnowie Opolskim 

 

▪ Wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zmianie 

ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 

 

➢ pkt 1.3.1.7  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę ogółem 

3.528 zł do wysokości nakładów ogółem 10.990 zł i limitów zobowiązań ogółem 

8.196 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  

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

16.000 zł do wysokości nakładów ogółem 33.800 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 24.000 zł -  jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach 
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➢ pkt 1.3.1.13 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 1.152 zł do wysokości nakładów ogółem 18.093 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 9.141 zł - jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Opolu 

➢ pkt 1.3.1.19 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 600 zł do wysokości nakładów ogółem 10.500 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 5.825 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.33 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 15.000 zł do wysokości nakładów ogółem 73.063 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 43.500 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w 

Opolu 

➢ pkt 1.3.1.35  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 16.800 zł do wysokości nakładów ogółem 30.700 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 25.200 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w 

Opolu 

➢ pkt 1.3.1.37 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 35.000 zł do wysokości nakładów ogółem 106.000 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 53.000 zł - jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach 

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

ogółem 280.000 zł do wysokości nakładów ogółem 636.553 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 446.359 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w 

Opolu 

➢ pkt 1.3.1.43 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 604.570 zł do wysokości nakładów ogółem 1.059.134 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 831.852 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w 

Opolu 

➢ pkt 1.3.1.45 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 142.000 zł do wysokości nakładów ogółem 2.471.321 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 2.086.321 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu 

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie w: 

➢ pkt 1.3.1.53 wprowadza  się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 4.278 zł - jednostka realizująca Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w powiecie opolskim  

▪ Wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmianie 

ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 

➢ pkt 1.3.2.1  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę ogółem 

195.000 zł do wysokości nakładów ogółem 3.742.644,89 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 1.642.644,89 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.2 zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę ogółem 

2.500.000 zł do wysokości nakładów ogółem 12.915 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 0 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.4  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę ogółem 

219.700 zł do wysokości nakładów ogółem 2.809.074 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 2.774.880 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.16 zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 160.000 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 

1.140.000 zł - jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 

➢ pkt 1.3.2.17 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 1.950.000 zł do wysokości nakładów ogółem 3.996.371 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 3.950.000 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu 

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

ogółem 160.000 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 

660.000 zł - jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 

➢ pkt 1.3.2.19 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 17.300 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 128.300 

zł  -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia w: 
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➢ pkt 1.3.2.22 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 27.000 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.23 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 22.000 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.24 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 43.081 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.25 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 70.270 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.26 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 67.965 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.27 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 119.540 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.28 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 21.737 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.29 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 32.240 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.30 wprowadza się planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie 

ogółem 102.760 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 

 

 

Skarbnik Powiatu 

    /-/ Mariola Konachiewicz 


