
       

Uchwała Nr III/20/14/07 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. 
 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

  

 
 Na podstawie art. 227, art. 228 i  art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r., poz.885 z poźn. zm. ) Rada  Powiatu Opolskiego 

uchwala co następuje:  

 

§ 1 

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2020 wraz z prognozą kwoty 

długu na lata 2015-2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

 

§ 2 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej 

uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 

§ 3 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do przekazania kierownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa 

w § 2 uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

 

§ 6 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIII/242/13 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej z późniejszymi zmianami. 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

         Stefan Warzecha 

 



 

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Powiatu Opolskiego  

 

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF, 

wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

WPF sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat 

budżetowych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak 

krótszy niż ten na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. 

Ponadto art. 226 - 229 ustawy o finansach publicznych  określają szczegółowość z 

którą należy sporządzić WPF. Natomiast wzór WPF ustanowiony został 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.  w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym 

zakres informacji zaprezentowany w WPF  został ściśle określony ww. przepisami.  

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020, opracowany 

został w oparciu o szczegółową analizę dochodów i wydatków oraz przychodów 

i rozchodów Powiatu Opolskiego. Ponadto pod uwagę wzięte zostały wytyczne 

dotyczące założeń  makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego  zatwierdzone przez Ministra 

Finansów w dniu 2.10.2014 r. Najważniejsze dane prezentuje poniższa tabela.  

 

 

Wyszczególnienie Jedn. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PKB, dynamika 

realna 
% 101,6 103,3 103,4 103,7 103,9 104,0 104,0 103,8 103,7 

CPI - dynamika 

średnioroczna 
% 100,9 100,1 101,2 102,3 102,1 102,5 102,4 102,4 102,4 

Kurs walutowy 

PLN/EUR 

(średni) w roku) 

PLN 

 
4,20 4,15 3,98 3,76 3,56 3,54 3,52 3,52 3,52 

Kurs walutowy 

PLN/EUR 

po uwzględnieniu 

15% deprecjacji 

PLN 

 
- 4,77 4,58 4,32 4,09 4,07 4,05 4,05 4,05 



WPF określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz 

przychody i rozchody budżetu Powiatu Opolskiego w poszczególnych latach 

objętych prognozą. Poza tym WPF zawiera w sobie prognozę spłaty długu na lata 

2015-2021 tj. do roku w którym zostanie uregulowana całość zadłużenia. W związku 

z tym dane zamieszczone w załączniku Nr 1 WPF Powiatu Opolskiego opracowane 

zostały właśnie do 2021 roku co wynika z faktu, że właśnie w tym roku planowana 

jest ostateczna spłata zaciągniętego kredytu. 

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych 

oraz osiąganej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały zaplanowane na 

podstawie danych historycznych, planowanego wykonania za 2014 rok oraz pozycji 

zawartych w budżecie na rok 2015. 

Ponadto pod uwagę wzięte zostały również założenia makroekonomiczne ujęte 

w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017 tj. m.in. wzrost PKB 

w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT.  

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania 

wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, stąd zaszła 

konieczność ponownego przeszacowania wielkości dochodów i wydatków. 

Poziom dochodów na poszczególne lata oszacowano ostrożnie z zachowaniem 

zasad realności. Dochody bieżące zostały określone na podstawie dotychczasowego 

wykonania w poszczególnych źródłach. Planuje się średnio ok. 1,2 % wzrost 

dochodów z następujących tytułów: 

� subwencji z budżetu państwa, 

� udziału w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych  

� dochodów własnych powiatu. 

Na  dochody  majątkowe   składają się   głównie dochody  z tytułu dotacji na 

realizację zadań inwestycyjnych, w tym głównie dotacje z Unii Europejskiej oraz 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a także w niewielkim stopniu 

dochody związane   ze   sprzedażą mienia komunalnego. Ich wysokość w latach 2015- 

2017 jest na stosunkowo wyższym poziomie niż w latach następnych, różnica ta 

wynika z faktycznie planowanego dofinansowania do inwestycji drogowych co ma 



związek ze skumulowaniem się realizacji większości inwestycji w tym okresie. Przy 

planowaniu założono, że poziom dochodów ze sprzedaży majątku będzie stopniowo 

ulegał obniżeniu. Przyczyną jest zmniejszający się zasób nieruchomości możliwych 

do zaoferowania na sprzedaż.  Natomiast od roku 2018 nie planuje się dochodów 

majątkowych z uwagi na coraz trudniejsze pozyskiwanie środków bezzwrotnych na 

realizacje przedsięwzięć. 

Planowane wydatki na lata przyszłe podzielone zostały na  dwie grupy: 

wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące oszacowane zostały ostrożnie 

na podstawie wykonania z lat poprzednich. Natomiast wydatki majątkowe zostały 

skalkulowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne. 

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, 

w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące powiększone 

o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 

2 pkt 6 ustawy.  Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo wzrostu wydatków 

bieżących oraz zwiększający się zakres zadań powiatu, utrzymanie wydatków 

bieżących na wymaganym poziomie będzie wymuszało konieczność szukania 

oszczędności i szczegółowej analizy finansowej realizowanych zadań.  W związku 

z tym sytuacja ta wymusza również obniżenie wydatków majątkowych do poziomu 

ok. 5-7 mln. rocznie. Przede wszystkim założono realizację  inwestycji drogowych 

i to w ograniczonym zakresie. 

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków 

zaprezentowano: 

� wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem 

nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oszacowano ostrożnie -  

0,8 % wzrostem, 

� wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 

terytorialnego – zaprezentowano wydatki z rozdziału 75020 – 

„Starostwa powiatowe” i rozdziału 75019 – „Rady powiatów” 

oszacowane 1,2% wzrostem, 

� wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 

zgodnie z zał. Nr 2 do WPF, 



� wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji – 

zgodne z wydatkami majątkowymi w poszczególnych latach 

W latach objętych WPF Powiat Opolski planuje wyłącznie rozchody 

zmniejszające dług czyli spłaty rat zaciągniętego kredytu. 

Spłata długu zaplanowana została w oparciu o aktualny harmonogram spłat 

zaciągniętego kredytu w  banku mBank S.A. w Warszawie Oddział Korporacyjny 

w Opolu (dawniej  BRE Bank SA. w Warszawie Oddział Korporacyjny w Opolu).  

Załącznik Nr 2  do WPF Powiatu Opolskiego określa przedsięwzięcia 

planowane do realizacji na lata 2014-2020.  Zostały one przedstawione w trzech 

kategoriach jako: 

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 

publiczno-prywatnego, 

3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej 

wymienione). 

W pierwszej kategorii przedsięwzięć uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych tj. związane z realizacją następujących projektów: 

� POKL „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości 

mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji 

publicznej” 

� POKL „Omnibus Powiatu Opolskiego” 

� POKL „Wiedza paszportem w przyszłość - edycja II” 

W zestawieniu przedsięwzięć nie wykazano wydatków na programy, projekty 

lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego ponieważ 

w chwili sporządzania wieloletniej prognozy finansowej nie są planowane. 

W trzeciej kategorii przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy, 

projekty i zadania w podziale na: wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące 

dotyczą głównie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem realizacji zadań 

wynikających z ustaw, a także zapewnieniem funkcjonowania powiatowych jednostek 



organizacyjnych. Wydatki majątkowe dotyczą  zadań  inwestycyjnych realizowanych 

głównie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ale również inwestycji 

finansowanych ze środków przeznaczonych  na ochronę środowiska realizowanych 

przez Starostwo Powiatowe w Opolu i Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie.  

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała w sprawie WPF zawiera 

także upoważnienie dla Zarządu Powiatu Opolskiego do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz umów których 

realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy. 

 

 


