
  PROJEKT 

Uchwała Nr XI/73/1191/07 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 20 października 2011 r.2007 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

  

 

 

 Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. 

U.Nr 157,poz.1240 z póź. zm.) Rada  Powiatu Opolskiego uchwala co następuje :  

§  

  W Uchwale Nr III/22/10 Rady Powiatu opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r., 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, dokonuje się następujące zmiany : 

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wykreśla się zadanie pn. „Remont drogi 

powiatowej nr 1344 O na odc. „Murów – Kup”, oraz wprowadza się zmianę kwot 

wydatków na realizację poszczególnych przedsięwzięć – 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 

UUU ZZZ AAA SSS AAA DDD NNN III EEE NNN III EEE    

   
Zgodnie z Art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych 

Rada Powiatu Opolskiego dokonuje zmianę kwot wydatków na realizację przedsięwzięć 

wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, które wynikają z korekty wielkości 

dofinansowania do poszczególnych programów, w tym : w ramach „Narodowego programu 

przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”, oraz Ochrony środowiska, na dofinansowanie 

w formie refundacji projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych 

powiatu”. 

Równocześnie w oparciu o wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych koryguje 

się nazwy zadań oraz wysokość planowanych wydatków na 2011 r. w ślad za zmianami 

polegającymi na przenoszeniu wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi 

na drogach.  

Niniejszą uchwałą zmianie ulega również załącznik Nr 1 WPF w związku 

z obniżeniem kwoty planowanego kredytu, który ma zaciągnąć Powiat Opolski w r.b na 

zakup budynku na siedzibę powiatu z 8.500.000 do 7.000.000 zł. W związku z powyższym 

zmniejsza się planowane wydatki majątkowe powiatu o 1.500.000 zł z równoczesnym 

zmniejszeniem o powyższa kwotę wysokości planowanych przychodów z tytułu zaciąganych 

pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

 


