
                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                       

Uchwała Nr XXXIV/318/21 

 Rady Powiatu Strzeleckiego                                   

z dnia 27 października 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: 

 

§ 1.1 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  607.792,92 zł 

(z kwoty  114.672.552,31 zł do  115.280.345,23 zł) 

z tego: 

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę  817.792,92 zł  

      (z kwoty  84.724.808,37  zł  do 85.542.601,29 zł) 

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę  210.000,00 zł  

(z kwoty  29.947.743,94  zł  do 29.737.743,94 zł) 

2) Zwiększa się wydatki budżetu  powiatu w 2021 roku ogółem o kwotę  145.013,63  zł  

(z kwoty  120.827.905,59 zł  do   120.972.919,22 zł) 

z tego: 

 

a) wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę  810.692,92  zł 

(z kwoty  83.783.218,98  zł do  84.593.911,90  zł), 

 

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę  665.679,29 zł 

(z kwoty  37.044.686,61 zł do  36.379.007,32 zł) 

 

3) Zmniejsza się plan przychodów budżetu Powiatu na rok 2021 ogółem o kwotę   

462.779,29 zł, z tego: 

 przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 

zmniejsza  się  o 462.779,29  zł, 

 

4) Zmniejsza się planowany na rok 2021  wynik budżetu powiatu – deficyt budżetu  

o kwotę  462.779,29  zł 

            (z kwoty 6.155.353,28zł do kwoty  5.692.573,99  zł) 

 

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

publicznych wynosi  3,77%. 

 



6) 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% 

 

7) 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%. 

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

pkt 1 – 7 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. 

4.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 związane z programami realizowanymi  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

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

z tego: 

wydatki bieżące  w poz. 

1.1.1.8 zmienia się  okres realizacji oraz limit wydatków w poszczególnych latach na 

realizację   przedsięwzięcia pn.: 

Projekt "Europejski podręcznik ekologii i ochrony środowiska" (Europaisches Handbuch fur 

aktiven Umweltschutz) 

Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 

- zmienia się okres realizacji: z 2020 r-2022 r.       na 2020 r. – 2023 r. 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2022 r.  - kol. 8 – o kwotę 30.000,00 zł 

   (z kwoty 52.204,00 zł do 22.204,00 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2023 r.  - kol. 9 – o kwotę 30.000,00 zł 

   (z kwoty 0,00 zł do 30.000,00 zł) 

1.1.1.9 wprowadza się  przedsięwzięcie pn.: 

"Strzelecki młody przedsiębiorca"  w ramach  POWER na lata 2014-2020 

Oś piorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego 

(dz. 853, rodz. 85395) 

Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości na terenie powiatu strzeleckiego 

oraz podniesienie aktywności zawodowej osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych jako 

osoby bezrobotne, w tym z niepełnosprawnościami, zainteresowanych założeniem i 

prowadzeniem działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy 

- jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 

- okres realizacji programu:  2021 r. – 2023 r. 

- łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł 

- limit wydatków w roku 2021:  120.000,00 zł 



- limit wydatków w roku 2022:  880.000,00 zł 

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

w pkt 1.1 i 1.2) 

z tego: 

- wydatki bieżące w poz.  

1.3.1.5 wprowadza się  przedsięwzięcie pn.: 

"Bank dziecięcych uśmiechów"  

Celem głównym projektu jest ukazanie uczniom, możliwości rozwoju, jakie daje obcowanie 

z literaturą, sztuką poprzez osobiste doświadczanie ich dobroczynnego wpływu, 

wyrównywanie szans edukacyjnych i różnic kulturowych,  oraz wzmocnienie integracji 

rówieśniczej. 

- jednostka realizująca: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

   im. W.  Broniewskiego w Strzelcach Opolskich  

- okres realizacji programu:  2021 r. – 2022 r. 

- łączne nakłady finansowe: 10.000,00 zł 

- limit wydatków w roku 2021:  6.933,00 zł 

- limit wydatków w roku 2022:  3.067,00 zł 

wydatki majątkowe  w poz. 

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

zobowiązań na realizację   przedsięwzięcia pn.: 

„Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa” 

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

 - zwiększa się łączne nakłady finansowe  – kol. 6 – o kwotę 6.000,00 zł 

   (z kwoty 1.798.729,00  zł do kwoty 1.804.729,00 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 6.000,00 zł 

   (z kwoty 600.000,00 zł do 606.000,00 zł) 

- zwiększa się limit zobowiązań  - kol. 11 – o kwotę 6.000,00 zł 

  z kwoty  901.190,68   zł do 907.190,68 zł) 

1.3.2.29  zmienia się  łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2021 r. na realizację   

przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - 

Kędzierzyn-Koźle odc. Raszowa - granica Powiatu” ( finans. RFIL I - 179.154,24 zł) 

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe  – kol. 6 – o kwotę 1.308,76 zł 

   (z kwoty 780.463,00  zł do kwoty 779.154,24 zł) 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 1.308,76 zł 

   (z kwoty 180.463,00 zł do 179.154,24 zł) 

1.3.2.38  zmienia się  łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2021 r. na realizację   

przedsięwzięcia pn.: 

Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. 

Lichynia ul. Daszyńskiego wraz z dokumentacją projektową  

( RFIL I – 250.845,76 zł), (dofinansowanie z budżetu Gminy Leśnica - 138.000,00 zł) 

-  zwiększa się łączne nakłady finansowe  – kol. 6 – o kwotę  68.308,76 zł 

  (z kwoty 1.378.000,00   zł do kwoty 1.446.308,76 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę  68.308,76 zł 

   (z kwoty 728.000,00 zł do 796.308,76 zł) 

1.3.2.39  wprowadza się  przedsięwzięcie pn.: 

„Budowa windy zewnętrznej - wejście boczne do  budynku Starostwa Powiatowego   

w Strzelcach Opolskich" (w 2022 r. dofinans. RFIL I) 



- jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

- okres realizacji programu:  2021 r. – 2022 r. 

- łączne nakłady finansowe: 733.706,29 zł 

- limit wydatków w roku 2021:  927,00 zł 

- limit wydatków w roku 2022:  732.779,29 zł 

- limit zobowiązań: 732.779,29 zł  

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady 

                                                                              Stefan Szłapa 

 


