
      Projekt 

Uchwała Nr XXXI/229/13191/07 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 31 października 2013 r. 22 

listopada 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.2013.885 j.t. 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. 
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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 

poprzez: 

� zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 934.625 zł 

� zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 189.741 zł 

� zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 145.296 zł 

� zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 340.966 zł 

� zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 

258.622 zł 

� ustalenie deficytu budżetu w kwocie 1.885.180 zł  

2. W załączniku Nr 2 dokonuje się zmiany planowanych nakładów i limitu zobowiązań 

na realizację przedsięwzięć w: 

� Wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w: 

� pkt 1.3.2.4 – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 28.141 zł do 

wysokości nakładów ogółem 663.848 zł oraz limitów zobowiązań do 

wysokości 582.663 zł -  jednostka realizująca Dom Dziecka w 

Chmielowicach 

� pkt 1.3.2.7 – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.843 zł do 

wysokości nakładów ogółem 875.285 zł oraz limitów zobowiązań do 

wysokości 42.000 zł  i przenosi się realizację zadania do 2013 roku -  

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 

 


