
                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                      

Uchwała Nr XXXV/326/21 

 Rady Powiatu Strzeleckiego                                   

z dnia 24 listopada  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  185.174,14 zł 

(z kwoty  115.280.345,23  zł do  115.465.519,37 zł) 

z tego: 

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę  940.925,50 zł  

      (z kwoty  85.542.601,29 zł  do 86.483.526,79 zł) 

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę  755.751,36 zł  

(z kwoty  29.737.743,94 zł  do 28.981.992,58 zł) 

2) Zwiększa się wydatki budżetu  powiatu w 2021 roku ogółem o kwotę  313.208,12  zł  

(z kwoty  120.972.919,22 zł  do   121.286.127,34 zł) 

z tego: 

a) wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę  1.082.040,48  zł 

(z kwoty  84.593.911,90  zł do  85.675.952,38  zł), 

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę  768.832,36 zł 

(z kwoty  36.379.007,32 zł do  35.610.174,96 zł) 

3) Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2021 ogółem  

o kwotę 128.033,98 zł, z tego z tytułu: 

 przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 

z udziałem tych środków (§ 906) o kwotę 111.906,80 zł 

 przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo 

ochrony środowiska (§ 905) o kwotę 16.127,18 zł 

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

o kwotę  128.033,98  zł 

           (z kwoty 5.692.573,99  zł do kwoty  5.820.607,97  zł) 

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

publicznych wynosi  3,64%. 

 



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%. 

2. 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. 

3.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 majątkowe w poz. 

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

realizację   przedsięwzięcia pn.: 

„Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

poprzez modernizację Oddziału Wewnętrznego wraz  

z dostawą sprzętu" 

(RPO WO na lata 2014 - 2020, dofins. 85% - dotacja dla SP ZOZ na sfinans.  WW  - finans. RFIL 

I - 5.475,87 zł) 

- zmienia się okres realizacji: z 2019 r.-2021 r.       na 2019 r. – 2022 r. 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 563.243,13 zł 

   (z kwoty 568.719,00 zł do 5.475,87 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2022 r.  - kol. 8 – o kwotę 563.243,13 zł 

   (z kwoty 0,00 zł do 563.243,13 zł) 

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

w pkt 1.1 i 1.2) 

z tego: 

wydatki majątkowe  w poz. 

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

przedsięwzięcia pn.: 

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - 

(Kotulin) ul.  z drogą gminną 105509 O w m. Centawa wraz z dokumentacją projektową 

(realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 72.695,01 zł) 

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 17.788,23 zł 

  (z kwoty 181.013,48 zł do 163.225,25 zł) 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 17.788,23 zł 

   (z kwoty 163.178,48 zł do 145.390,25 zł) 



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

przedsięwzięcia pn.: 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. 

Kolonowskie ul. Czerwionki (realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 25.000 zł) 

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 1.250,00 zł 

  (z kwoty 350.000,00 zł do 351.250,00 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 1.250,00 zł 

   (z kwoty 50.000,00 zł do 51.250,00 zł) 

1.3.2.36  zmienia się  łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r.  na realizację   

przedsięwzięcia pn.: 

Standaryzacja MOW w Leśnicy wraz z dokumentacją projektową , etap I i II  - standaryzacja 

minimum 

(dofinans. RFIL I - 547.719,00 zł) 

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 13.081,00 zł 

  (z kwoty 718.273,00 zł do 705.192,00 zł) 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 13.081,00 zł 

   (z kwoty 687.511,00 zł do 674.430,00 zł) 

1.3.2.37  zmienia się  okres realizacji oraz  limit wydatków w 2021 r. i w 2022 r. na realizację   

przedsięwzięcia pn.: 

Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem, oświetleniem i monitoringiem przy Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dofinans. RFIL I - 118.080,00 zł) 

- zmienia się okres realizacji: z 2020 r-2021 r.       na 2020 r. – 2022 r. 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 181.920,00 zł 

   (z kwoty 300.000,00 zł do 118.080,00 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2022 r.  - kol. 8 – o kwotę 181.920,00 zł 

   (z kwoty 0,00 zł do 181.920,00 zł) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

        Przewodniczący Rady 

                                                                                                         Stefan Szłapa 

 

 

 


