
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            
UCHWAŁA NR XXXII/299/21 

  RADY POWIATU STRZELECKIEGO                                  

    z dnia 28 lipca 2021 roku 

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego  

na lata 2021 - 2024 

 

Na podstawie art. 226, art. 227 w związku z art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia    

z 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu 

Strzeleckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/248/20 Rady Powiatu Strzeleckiego  

z dnia 23 grudnia 2020 roku  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2021 – 2024 wprowadza się następujące zmiany kwot  

i wskaźników: 

1)Zwiększa  się  dochody budżetu powiatu w 2021 roku ogółem o kwotę  487.049,61 zł 

(z kwoty  113.324.942,96  zł do  113.811.992,57 zł) 

z tego: 

a)dochody bieżące zwiększa się o kwotę  425.327,16 zł  

(z kwoty  83.667.430,01 zł  do 84.092.757,17  zł) 

a)dochody majątkowe zwiększa się o kwotę  61.722,45 zł  

(z kwoty  29.657.512,95 zł  do 29.719.235,40  zł) 

1)Zwiększa się wydatki budżetu  powiatu w 2021 roku ogółem o kwotę  487.049,61 zł  

(z kwoty  119.480.296,24    zł  do   119.967.345,85  zł) 

z tego: 

a)wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę  356.844,30  zł 

(z kwoty  82.849.600,94  zł do  83.206.445,24  zł), 

a)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  130.205,31  zł 

(z kwoty  36.630.695,30  zł do  36.760.900,61 zł) 

1)Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

wynosi  3,81%. 

2)Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 

lat) wynosi 7,54% 

3)Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 

9,08%. 

1. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wymienionych w ust. 1  

pkt 1 – 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/248/20 Rady Powiatu Strzeleckiego  

z dnia 23 grudnia 2020 roku  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2021 - 2024 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 
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2.W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXV/248/20 Rady Powiatu Strzeleckiego  

z dnia 23 grudnia 2020 roku  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2021 – 2024 wprowadza się następujące zmiany kwot wydatków  

na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r.  o finansach publicznych:   

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione  

w pkt 1.1 i 1.2) 

z tego: 

wydatki bieżące  w poz. 

1.3.1.4  zmienia się  łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit 

zobowiązań na realizację  przedsięwzięcia pn.: 

"Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi  i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 - 2024  na 

realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia 

domów pomocy społecznej" 

- zwiększa się łączne nakłady finansowe  – kol. 6 – o kwotę 338.635,00 zł 

  (z kwoty 22.332.258,00  zł do kwoty 22.670.893,00 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 338.635,00  zł 

   (z kwoty 4.361.600,00 zł do 4.700.235,00  zł) 

- zmniejsza się limit zobowiązań  - kol. 11 – o kwotę 338.635,00 zł 

  (z kwoty  12.993.440,00 zł do 12.654.805,00 zł) 

wydatki majątkowe  w poz. 

1.3.2.1  zmienia się  limit zobowiązań na realizację   przedsięwzięcia pn.: 

Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego 

- zmniejsza się limit zobowiązań  - kol. 11 – o kwotę  241.823,93 zł 

  (z kwoty  1.102.500,00   zł do 860.676,07  zł) 

1.3.2.3  zmienia się  limit zobowiązań na realizację   przedsięwzięcia pn.: 

Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica - Krasowa 

(realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 300.000,00 zł) 

- zmniejsza się limit zobowiązań  - kol. 11 – o kwotę 236.023,91 zł 

  (z kwoty  1.137.214,59   zł do 901.190,68  zł) 

1.3.2.5  zmienia się  limit zobowiązań na realizację   przedsięwzięcia pn.: 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. 

Jaryszów ul. 1 Maja - wraz z  dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z 

Gminą Ujazd - 255.345,50 zł) 

- zmniejsza się limit zobowiązań  - kol. 11 – o kwotę  65.498,93 zł 

  (z kwoty  745.499,00   zł do 680.000,07  zł) 

1.3.2.8  zmienia się  łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit 

zobowiązań na realizację   przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa mostu JNI 30004471 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica 

- Zalesie Śląskie  w m. Leśnica ul. Zdzieszowicka  ( dofinans. z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg  - 849.819,79 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy Leśnica -  

200.000,00 zł)  

 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe  – kol. 6 – o kwotę 13.000,00 zł 

   (z kwoty 1.891.184,68  zł do kwoty 1.878.184,68 zł) 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 13.000,00 zł 

   (z kwoty 1.833.128,68 zł do 1.820.128,68 zł) 
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- zmniejsza się limit zobowiązań  - kol. 11 – o kwotę 1.685.111,19 zł 

  z kwoty  1.788.726,06   zł do 103.614,87  zł) 

1.3.2.13  zmienia się  limit zobowiązań na realizację   przedsięwzięcia pn.: 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. 

Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie 

z Gminą Kolonowskie - 310.000,00 zł, dofinans. RFIL I - 300.000,00 zł) 

- zmniejsza się limit zobowiązań  - kol. 11 – o kwotę 70.480,16 zł 

  (z kwoty  321.150,49   zł do 250.670,33 zł) 

1.3.2.27 zmienia się  łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit 

zobowiązań  na realizację przedsięwzięcia  pn.: 

 

„Przebudowa mostu JNI 30004478 w ciągu drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - 

Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska - dokumentacja projektowa”  

- ( dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej - 146.736,00 zł) 

-  zwiększa się łączne nakłady finansowe  – kol. 6 – o kwotę  13.000,00 zł 

  (z kwoty 348.100,00  zł do kwoty 361.100,00 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 13.000,00 zł 

   (z kwoty 308.300,00 zł do 321.300,00 zł) 

- zwiększa się limit zobowiązań  - kol. 11 – o kwotę 5.614,62 zł 

  z kwoty  308.300,00  zł do 313.914,62  zł) 

1.3.2.32  w związku ze zmianą zakresu prac termomodernizacyjnych zmienia się  nazwę   

przedsięwzięcia pn.: 

z nazwy:  

„Termomodernizacja dachu budynku PCPR w Strzelcach Opolskich - cd. termomodernizacji 

poprzez wymianę instalacji c.o. i c.u.w.”   (finansowanie w ramach zadań z zakresu ochrony 

środowiska -68.000 zł) 

na: 

„Termomodernizacja  budynku PCPR w Strzelcach Opolskich - cd. termomodernizacji 

poprzez wymianę instalacji bojlera, okien w piwnicy i drzwi zewnętrznych” (finansowanie 

w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska - 68.000 zł) 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

        Przewodniczący Rady 

             Stefan Szłapa 
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