
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXX/218/13 

Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 26 września 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.2013.885 j.t. z późn. zm.) Rada  Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:  

 

§ 1 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UUU ZZZ AAA SSS AAA DDD NNN III EEE NNN III EEE    
do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

   

   
Zgodnie z art. 231 ust1 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 poprzez: 

� zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 616.129 zł 

� zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 21.470 zł 

� zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 594.659 zł 

� zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę długu o kwotę 41.500 zł 

  Deficyt budżetu w kwocie 1.626.558 zł pozostaje bez zmian. 

 

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 planowane nakłady i limity zobowiązań 

na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Opolskiego II etap” wykazanych w: 
� pkt 1.1.1.1 zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 1.596 zł oraz limity 

zobowiązań o kwotę 1.596 zł -  jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej 

w Prószkowie 

� pkt 1.1.1.3 zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 1.596 zł oraz limity 

zobowiązań o kwotę 1.596 zł -  jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach 

� pkt 1.1.1.4 zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 1.596 zł oraz limity 

zobowiązań o kwotę 1.596 zł -  jednostka realizująca Zespół Szkół w Prószkowie 

i przenosi w całości do:  
� pkt 1.1.1.2 do wysokości nakładów ogółem - 4.788 zł oraz limitów 

zobowiązań do wysokości 4.788 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w 

Opolu 

 
� Wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe planowane 

nakłady i limity zobowiązań na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji w 

jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap” wykazanych w: 

� pkt 1.3.1.1 zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 1.406 zł oraz limitów 

zobowiązań o kwotę 1.406 zł -  jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach  

� pkt 1.3.1.3 zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 1.406 zł oraz limitów 

zobowiązań o kwotę 1.406 zł -  jednostka realizująca a Dom Pomocy Społecznej 

w Prószkowie 

� pkt 1.3.1.4 zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 1.406 zł oraz limitów 

zobowiązań o kwotę 1.406 zł -  jednostka realizująca Zespół Szkół w Prószkowie 

            i przenosi w całości do:  
� pkt 1.3.1.2 do wysokości nakładów ogółem - 4.218 zł oraz limitów 

zobowiązań do wysokości 4.218 zł -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w 

Opolu 

 

� Wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w: 
� pkt 1.3.2.10 – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 282.637 zł do 

wysokości nakładów ogółem 5.254.367 zł oraz limitów zobowiązań do wysokości 

5.146.127 zł -  jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych. 

 

 

 


