
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXXVI/262/21 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 listopada 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 ze 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 418.953,19 zł 

➢ zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 229.897 zł 

➢ zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 282.590,81 zł 

➢ zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 2.506.632 zł 

➢ zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 2.978.279 zł z tytułu 

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  

➢ deficyt budżetu ustalono w kwocie 7.070.633,04 zł 

 

- w prognozie  na 2022 r. poprzez: 

 

➢ zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 229.897 zł 

➢ zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3.275.353 zł 

➢ zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 3.045.456 zł z tytułu nadwyżki 

budżetowej z lat ubiegłych  

➢ deficyt budżetu ustalono w kwocie 8.419.521 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 1.1.1.6  zwiększa się planowane nakłady  i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 3.900 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań 

ogółem 7.500 zł -  jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach 

 

▪ 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 1.1.2.1  przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 

152.820 zł z roku 2021 do roku 2022, ogólna kwota  nakładów i limitów 

zobowiązań pozostaje bez zmian -  jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu 

➢ pkt 1.1.2.4  przenosi się planowany limit zobowiązań w kwocie 

100.000 zł z roku 2021 do roku 2022, ogólna kwota  nakładów i limitów 

zobowiązań pozostaje bez zmian -  jednostka realizująca Zespół Szkół 

w Tułowicach 
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▪ Wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zmianie 

ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 

 

➢ pkt 1.3.1.4  zmniejsza się planowane nakłady o kwotę ogółem 8.016 zł i 

limity zobowiązań o kwotę ogółem 3.340 zł do wysokości nakładów 

i limitów zobowiązań ogółem 0 zł - jednostka realizująca Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Niemodlinie 

➢ pkt 1.3.1.8  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 

ogółem 36.000 zł do wysokości nakładów ogółem 83.828 zł i limitów 

zobowiązań ogółem 61.553 zł - jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.14  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 20.955 zł do wysokości nakładów ogółem 56.181 zł 

i limitów zobowiązań ogółem 40.284 zł - jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.15  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 3.600 zł do wysokości nakładów ogółem 39.672 zł 

i limitów zobowiązań ogółem 18.400 zł - jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.25  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 83.748 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań 

ogółem 148.748 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu  

➢ pkt 1.3.1.29  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 5.400 zł do wysokości nakładów ogółem 138.611 zł 

i limitów zobowiązań ogółem 137.175 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.30  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 27.400 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań 

ogółem 85.000 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu  

➢ pkt 1.3.1.38  zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 156.347 zł do wysokości nakładów ogółem 412.900 zł 

i limitów zobowiązań ogółem 322.706 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.40  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 20.000 zł do wysokości nakładów ogółem 91.000 zł 

i limitów zobowiązań ogółem 40.000 zł - jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.43  zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 324.570 zł do wysokości nakładów ogółem 734.564 zł 

i limitów zobowiązań ogółem 507.282 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.44 zmiana nazwy zadania  -  jednostka realizująca Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie  w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.48  zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 4.000 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań 

ogółem 0 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu 

➢ pkt 1.3.1.54  zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 26.655 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań 

ogółem 43.792 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w 

Opolu 
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▪ Wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmianie 

ulegają niżej wymienione przedsięwzięcia w: 

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

ogółem 548.000 zł do wysokości nakładów ogółem 3.357.074 zł 

i limitów zobowiązań ogółem 3.322.880 zł oraz przenosi się planowany 

limit zobowiązań w kwocie 1.202.000 zł z roku 2021 do roku 2022 -  

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.12 zmniejsza się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 1.500.000 zł do wysokości nakładów i limitów 

zobowiązań ogółem 0,00 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe 

w Opolu 

➢ pkt 1.3.2.18 zwiększa się planowane nakłady i limity zobowiązań 

o kwotę ogółem 110.000 zł do wysokości nakładów i limitów 

zobowiązań ogółem 770.000 zł oraz przenosi się planowany limit 

zobowiązań w kwocie 191.255 zł z roku 2021 do roku 2022 - jednostka 

realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 

 

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia w: 

➢ pkt 1.3.2.33 wprowadza  się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 1.100.000 zł - jednostka realizująca Dom Dziecka 

w Tarnowie Opolskim 

➢ pkt 1.3.2.34 wprowadza  się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 1.198.585 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu  

➢ pkt 1.3.2.35 wprowadza  się planowane nakłady i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 106.350 zł - jednostka realizująca Starostwo 

Powiatowe w Opolu. 

 

 

 

      Skarbnik Powiatu        Przewodniczący 

/-/ Mariola Konachiewicz       Zarządu Powiatu 

        /-/ Henryk Lakwa 

 

 

 


