
      Projekt 

Uchwała Nr XXV/182/13191/07 

Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 22 marca 2013 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 późn. zm.) Rada  Powiatu Opolskiego uchwala co następuje :  

§  

  W Uchwale Nr XXIII/164/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 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 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany 

kwot łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań oraz sum limitów 

wydatków przyjętych w latach w WPF  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UUU zzz aaa sss aaa ddd nnn iii eee nnn iii eee    

   

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013.86 z dnia 

18 stycznia 2013 r.) dostosowano wieloletnią prognozę finansową uchwaloną 20 grudnia 

2012 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr  XXIII/164/12  do obowiązującego wzoru. 

Odnośnie Załącznika Nr 1 Minister Finansów wymienionym rozporządzeniem 

rozszerzył zakres szczegółowości prognozy dochodów m.in. o dochody z udziałów w podatku 

PIT i CIT , podatków i opłat, subwencji ogólnej, dotacji i innych środków.  Wydatki 

natomiast zostały podzielone na bieżące i majątkowe w tym objęte limitem z art. 226 ustawy 

o finansach publicznych oraz na wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe oraz 

wydatkowane w formie dotacji.  

W przypadku Załącznika Nr 2 zmienił się układ poszczególnych zadań. Obecnie 

obowiązuje podział przedsięwzięć na bieżące i majątkowe wg następujących rodzajów  

wydatków: 

� 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, 

� na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 

publiczno- prywatnego 

� na programy,  projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej).  

Na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.2012.1456) ustawodawca uchylił obowiązek 

wykazywania umów niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, które dotąd 

były ujęte w części 2 Załącznika nr 2.  

 Ponadto w dostosowanej do znowelizowanych przepisów wieloletniej prognozie 

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

publicznych Rada Powiatu Opolskiego dokonuje następujących zmiany : 

1. planowanych nakładów i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych 

w zał. 1.3 w wydatkach majątkowych: 

� pkt 1 zmiana limitu zobowiązań do wysokości ogółem  - 1.700.942 zł 

� pkt 2 zmiana limitu zobowiązań do wysokości ogółem  - 190.276 zł oraz  



        okresu zakończenia przedsięwzięcia do 2014 r. 

� pkt 7 zmiana limitu zobowiązań do wysokości ogółem  - 43.843 zł 

� pkt 8 zmiana limitu zobowiązań do wysokości ogółem  - 914.014 zł 

� pkt 9 zmiana nakładów do wysokości ogółem  - 2.101.358 zł, 

� pkt 10 zmiana nakładów do wysokości ogółem  - 5.595.507 zł oraz zmiana  

         limitów zobowiązań do wysokości ogółem  - 5.487.267 zł 

2. W zał. 1.3 zadanie pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap”  w pkt  5 uzupełniono o wkład własny 

w kwocie nakładów i limitów zobowiązań do wysokości ogółem 1.364.362 zł. 

3. Dodano w zał. 1.1. oraz w zał. 1.3. nowe zadanie pod nazwą: 

�  „Scalanie gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń 

Wielki, gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany 

o łącznej powierzchni 246 ha” w kwocie nakładów do wysokości ogółem  

1.684.370 zł i limitów zobowiązań do wysokości  ogółem 1.327.173 zł. 

4. Zmiana struktury Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje: 

� zmniejszenie  planowanej na 2013 r. nadwyżki budżetu do kwoty 141.145 zł 

� zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 

156.597 zł 

� zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 522.311 zł 

� zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 292.916 zł 

� zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 618.908 zł 

� zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 352.916 zł 

 

 


