UCHWAŁA NR V/73/18
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 marca 2018 r.
zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035
Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§
1.1.
W
UCHWALE
NR
XXXVIII/90/17
RADY
POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035
treść Załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu
Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2018–2035 zastępuje się treścią Załącznika do niniejszej
uchwały wraz z objaśnieniami.
2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.
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OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
NR XXXVIII/90/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Z DNIA 22 GRUDNIA 2017 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
NA LATA 2018–2035

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 XXXVIII/90/17 RADY
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Zduńskowolskiego na lata

2018–2035 - określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego
na lata 2018–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–
2035.
Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu
w dniu 30.03.2018r. w zakresie:
1) Zmiany montażu przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Utrzymanie dzieci w rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów” poprzez zmniejszenie jego limitu w roku
2018 o kwotę 6 600 zł w ślad za usamodzielnieniem się pełnoletniej wychowanki
rodziny zastępczej niezawodowej funkcjonującej na terenie Miasta Łodzi,
2) Zmiany montażu w części bieżącej przedsięwzięcia pn.: „Przedsiębiorczy Powiat
Zduńskowolski”,
Regionalnego

realizowanego
Programu

przy

Operacyjnego

współudziale

środków

Województwa

UE

w

ramach

Łódzkiego,

w

związku

z włączeniem środków niewykorzystanych w kwocie 86 350 zł (z tego: 57 047- środki
UE, 29 303 zł- wkład własny) w ramach jego realizacji w roku 2017 do budżetu roku
2018,
3) Zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Wykonanie
i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego” poprzez
zwiększenie jego limitu o kwotę ogółem 100 000 zł (z tego: 2018r.- 20 000 zł, 2019r.80 000 zł).
Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany w zakresie wielkości
budżetowych w 2018 roku, które są głównie konsekwencją zmian poczynionych na
posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 30.03.2018r. związanych między innymi z:
1) Włączeniem do budżetu powiatu darowizny w kwocie 6 000 zł otrzymanej od
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, zgodnie z zawartą
w ww. zakresie umową z dnia 1 marca br., z przeznaczeniem na organizację akcji

szkolenia

uczniów

przedostatnich

klas

szkół

ponadgimnazjalnych

w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków
drogowych,
2)

Usunięciem z załącznika inwestycyjnego zadania pn.: „Zakup sprzętu

elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji,
transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego
i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”,
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.4.2018 z dnia 9 lutego 2018r.,
3)

Zwiększeniem o kwotę 45 000 zł planu dotacji na realizację zadania

inwestycyjnego pn.: „Zakup mikrobusu 9- osobowego przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych (w tym osób na wózkach inwalidzkich) na potrzeby
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59”,
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.28.2018 z dnia 13 marca br.,
4)
co

Zwiększeniem o kwotę 324 304 zł części oświatowej subwencji ogólnej,
wynika

z

informacji

Ministerstwa

Finansów

Nr

ST8.4750.2.2018

z dnia 13 lutego br. o ostatecznych kwotach subwencji dla powiatu zduńskowolskiego
na rok 2018,
5)

Zwiększeniem o kwotę 480 zł planu dochodów i wydatków Zespołu Szkół

Elektronicznych w Zduńskiej Woli w związku z planowaną organizacją wycieczki
szkolnej,
6) Zwiększeniem o kwotę 1 830 zł planu dochodów i wydatków II Liceum
Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli w związku z planowanymi wyjazdami
edukacyjnymi,
7) Zwiększeniem o kwotę 32 000 zł tj. do kwoty 82 000 zł limitu zadania
pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”
w związku ze wzrostem w stosunku do pierwotnych założeń szacunkowej wartości
dokumentacji projektowej i aplikacyjnej na realizację ww. inwestycji,
8)

Ustaleniem w budżecie powiatu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa

drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli” z limitem wydatków
w wysokości 437 203 zł, co związane jest z planowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na
jego realizację,
9)

Włączeniem do budżetu powiatu części wolnych środków z roku 2017

w wysokości 237 203 zł.
Ponadto dokonano uaktualnienia wielkości budżetowych w zakresie wykonania roku
2017 zgodnie z danymi wynikającymi z rocznych sprawozdań budżetowych.
W ślad za podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków budżetu
państwa w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz

z

modernizacją

boiska

do

piłki

nożnej

na

terenie

PMOS

w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany” w ramach zadania pn.: „Rozwój
infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki
nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”, zgodnie z którym dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 000 000 zł w całości przekazane
zostanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w roku 2019, dokonuje się zmniejszenia
o kwotę 250 000 zł tj. do kwoty 5 511 854 zł limitu planowanego do zaciągnięcia
w roku 2019 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie wydatków
w przedmiotowym zakresie.
Pierwotna umowa zakładała refundację wydatków poniesionych na realizację
ww. inwestycji w kwocie 250 000 zł w roku 2020.

