
                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

Uchwała Nr XXXVI/336/21 

 Rady Powiatu Strzeleckiego                                   

z dnia 22 grudnia  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. § 1.1. 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) Zmniejsza  się  dochody budżetu powiatu w 2021 roku ogółem o kwotę  

22.874.158,22 zł 

(z kwoty  115.465.519,37 zł do  92.591.361,15 zł) 

z tego: 

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę  214.687,54 zł  

      (z kwoty  86.483.526,79 zł  do 86.698.214,33 zł) 

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę  23.088.845,76 zł  

(z kwoty  28.981.992,58 zł  do 5.893.146,82 zł) 

2) Zmniejsza się wydatki budżetu  powiatu w 2021 roku ogółem o kwotę  23.654.373,13  

zł  

(z kwoty  121.286.127,34 zł  do   97.631.754,21 zł) 

z tego: 

a) wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę  186.556,96  zł 

(z kwoty  85.675.952,38  zł do  85.862.509,34  zł), 

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę  23.840.930,09 zł 

(z kwoty  35.610.174,96 zł do  11.769.244,87 zł) 

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

o kwotę   780.214,91 zł; z tego z tytułu: 

 przychodów pochodzących z pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o kwotę  80.214,91 zł 

 przychodów ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Powiat o kwotę  

700.000,00 zł 

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

o kwotę  780.214,91  zł 

           (z kwoty 5.820.607,97 zł do kwoty  5.040.393,06  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 bieżące w poz.: 

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

realizację   przedsięwzięci 

Projekt "Zawodowi Zawodowcy" Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego 

RPO WO na lata 2014 – 2020 

- zmienia się okres realizacji: z 2018 r.-2021 r.       na 2018 r. – 2022 r. 

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 31.100,00 zł 

  (z kwoty 1.868.294,00 zł do 1.899.394,00 zł) 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 131.506,00 zł 

   (z kwoty 1.044.723,00 zł do 913.217,00 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2022 r.  - kol. 8 – o kwotę 162.606,00 zł 

   (z kwoty 0,00 zł do 162.606,00 zł) 

 

wydatki majątkowe w poz. 

 

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

przedsięwzięcia pn.: 

Projekt ,,Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-

Strzeleckiego - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" 

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.    

(RPO WO na lata 2014 - 2020)  - dofinans.  RFIL I - 303.880 zł          

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 80.214,91 zł 

  (z kwoty 9.544.910,00 zł do 9.464.695,09 zł) 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 80.214,91 zł 

   (z kwoty 2.484.517,00 zł do 2.404.302,09 zł) 



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

w pkt 1.1 i 1.2) 

z tego: 

wydatki bieżące w poz.  

1.3.1.4 zmienia się  łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2021 r.  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 133.700,00 zł 

  (z kwoty 22.753.875,00 zł do 22.887.575,00 zł) 

- zwiększa  się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 133.700,00 zł 

  (z kwoty 4.783.217,00 zł do 4.916.917,00 zł) 

wydatki majątkowe  w poz. 

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

realizację   przedsięwzięcia pn.: 

Przebudowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i 

monitoringiem przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. 

Broniewskiego ul. Krakowska 38 w Strzelcach Opolskich" - zakł. dofinans. RFIL II 

- zmienia się okres realizacji: z 2017 r.-2021 r.       na 2017 r. – 2022 r. 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 3.000.000,000 zł 

   (z kwoty 3.000.000,00 zł do 0,00 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2022 r.  - kol. 8 – o kwotę 3.000.000,00 zł 

   (z kwoty 0,00 zł do 3.000.000,00 zł) 

1.3.2.34  zmienia się  limit wydatków w poszczególnych latach  na realizację   przedsięwzięcia 

pn.: 

Budowa Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z opracowaniem 

koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ( zakł. dofinans. RFIL II) 

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

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 17.400,000,00 zł 

   (z kwoty 17.620.000,00 zł do 220.000,00 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2023 r.  - kol. 9 – o kwotę 17.400.000,00 zł 

   (z kwoty 0,00 zł do 17.400.000,00 zł) 

1.3.2.35  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  

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 3.000.000,00 zł 

   (z kwoty 3.000.000,00 zł do 0,00 zł) 

- zwiększa się limit wydatków  w 2022 r.  - kol. 8 – o kwotę 3.000.000,00 zł 

   (z kwoty 3.000.000,00 zł do 6.000.000,00 zł) 

1.3.2.38  zmienia się  łączne nakłady finansowe ,  limit wydatków w 2021 r. i w 2022 r. oraz 

limit zobowiązań na realizację   przedsięwzięcia pn.: 

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

Lichynia ul. Daszyńskiego wraz z dokumentacją projektową 

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 594.894,42 zł 



  (z kwoty 1.446.308,76 zł do 851.414,34 zł) 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2021 r.  - kol. 7 – o kwotę 359.740,18 zł 

   (z kwoty 796.308,76 zł do 436.568,58 zł) 

- zmniejsza się limit wydatków  w 2022 r.  - kol. 8 – o kwotę 235.154,24 zł 

   (z kwoty 650.000,00 zł do 414.845,76 zł) 

- zmniejsza się limit zobowiązań - kol. 11 – o kwotę 441.119,03 zł 

   (z kwoty 1.276.533,37 zł do 835.414,34 zł 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

       Przewodniczący Rady 

       Stefan Szłapa 

 

 

 


