UCHWAŁA NR V/38/15
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w UCHWALE NR III/28/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025
Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w UCHWALE NR III/28/15 RADY POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025
zastępując treść załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową
Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2015–2025 treścią załącznika do niniejszej uchwały wraz
z objaśnieniami.
2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Rychlik
Członkowie Zarządu:
Marcin Łabędzki
Feliks Pacewicz
Hanna Iwaniuk
Adam Kaczmarek

Objaśnienia do zmian w załączniku Nr 1 do UCHWAŁY NR III/28/15 RADY
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2015–2025
Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zmian w wieloletniej prognozie
finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na
przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
Niniejsza uchwała zmienia załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR III/28/15 RADY
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku - określający
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2025.
Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu
w zakresie aktualizacji przedsięwzięć majątkowych, a mianowicie włączeniem do
wykazu

przedsięwzięć

zadania

dotyczącego

wniesienia

wkładu

do

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup
ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem
z limitem wydatków ogółem w kwocie 341 048 zł.
Ambulans będący przedmiotem ww. zadania zakupiony zostanie w formie leasingu
finansowego obejmującego 36 rat płatnych w latach 2015- 2018.
Ponadto dokonano urealnienia, zarówno w części bieżącej jak i majątkowej,
montażu finansowego projektu pn: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego
o charakterze transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz
magistrali kolejowej Śląsk- Porty”, który współfinansowany jest ze środków UE
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013, poprzez
włączenie środków niewykorzystanych w roku 2014 na jego realizację w wysokości
54 134 zł (w tym wkład własny -3 921 zł) do budżetu roku 2015.
Powyższe związane jest ze zmianą harmonogramu ww. projektu skutkującego
wydłużeniem okresu jego realizacji do 30.06.2015r. i co za tym idzie przesunięciem
części zakresu rzeczowego planowanego pierwotnie do realizacji w roku 2014 na rok
2015.
W obrębie przedsięwzięć majątkowych dokonano również zmiany montażu
finansowego projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu
Pomocy Społecznej w Przatówku” polegającej w szczególności na zmniejszeniu
planowanego dofinansowania w wysokości 494 131 zł (z tego: 2015r.- 489 436 zł,
2016r.- 4 695 zł) w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i jednocześnie zwiększeniu wkładu własnego na

jego realizację o ww. kwotę.
w

Ponadto

ślad

za

rozstrzygnięciami

poprzetargowymi

na

wykonawstwo

w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze
skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” dokonano zmniejszenia

o kwotę

76 342 zł środków finansowych na jego realizację w roku budżetowym.
W obrębie przedsięwzięć bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 9 410 zł limitu
roku 2015 w zakresie pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
przebywających na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, co związane
jest

to

z

postanowieniem

Sądu

Rejonowego

w

Łasku

Nr

Nsm

433/14

z dnia 9 grudnia 2014r. umieszczającym dziecko z Powiatu Zduńskowolskiego
w

rodzinie

zastępczej

spokrewnionej

znajdującej

się

na

terenie

Powiatu

Poddębickiego.
Zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2015 roku są konsekwencją zmian
poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 27.03.2015r. oraz na
posiedzeniach Zarządu Powiatu w okresie od 26.02. do 24.03.2015r. związanych
głównie z:
1) Zwiększeniem o kwotę 24 720 zł budżetu Domu Dziecka w Wojsławicach, której
źródłem są darowizny otrzymane od osób prywatnych (1 220 zł), firmy IPSEN
POLAND Sp. z o.o. w Warszawie (20 000 zł) oraz Konwoju Muszkieterów (3 500 zł)
z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego, korepetycje
oraz pokrycie pozostałych potrzeb wychowanków placówki,
2) Zmniejszeniem o kwotę 807 331 zł części oświatowej subwencji ogólnej na rok
2015,

co

wynika

z

decyzji

Ministerstwa

Finansów

Nr

ST4.4740/14/2015

z dnia 6 lutego br.,
3) Przyjęciem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont ul. Kilińskiego
w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej” z limitem
wydatków w wysokości 50 000 zł, który przeznaczony jest na opracowanie
dokumentacji projektowej,
4) Zwiększeniem o kwotę ogółem 124 365 zł planu dotacji celowych z budżetu
państwa, co jest głównie konsekwencją otrzymania decyzji Nr FN-I.3111.2.26.2015
z dnia 12 marca 2015r. Wojewody Łódzkiego o ich ostatecznych wysokościach na
rok 2015.

