UCHWAŁA NR VI/290/19
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniająca UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040
Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 511 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. W UCHWALE NR III/21/18 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 treść Załącznika Nr 1
określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2019–2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2019–2040 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.

Przewodniczący Zarządu:
Hanna Iwaniuk
Członkowie Zarządu:
Wojciech Rychlik
Marcin Łabędzki
Jadwiga Ziółkowska
Tomasz Ziółkowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
NR III/21/18 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
NA LATA 2019–2040

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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/21/18 RADY
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata
określający

2019–2040-

Wieloletnią

Prognozę

Finansową

Powiatu

Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2019–2040.
Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu
w dniu 20.12.2019r. m.in. w zakresie:
1) Zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny
Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie
powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego" poprzez zwiększenie o kwotę
1 800 zł środków UE na jego realizację w roku 2019, co związane jest z uznaniem
w większym stopniu kwalifikowalności wydatku zaplanowanego w części majątkowej
projektu w stosunku do pierwotnych założeń w ww. zakresie,
2) Włączenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn.:

„Utworzenie „Naszej

Ekologicznej Pracowni pn. Zielony Zakątek” przy II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej
Woli”, co związane jest z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
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i

Gospodarki

ZN.422.3498.2019.22603
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w
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zgodnie
o

z
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w wysokości 36 962 zł na realizację przedmiotowego zadania.
Całkowita wartość zadania to kwota 48 962 zł, z tego: 36 962 zł- dotacja WFOŚiGW,
10 000 zł- wkład własny, 2 000 zł- środki Rady Rodziców, a w jego ramach
planowane jest wykonanie w II Liceum Ogólnokształcącym prac remontowych
pracowni, zakup zestawu multimedialnego (tablica interaktywna, krótkoogniskowy

projektor, laptop, głośnik i wizualizer) oraz zakup pomocy dydaktycznych związanych
z edukacją ekologiczną.
Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany w zakresie wielkości
budżetowych w 2019 roku, które są głównie konsekwencją zmian poczynionych na
posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 20.12.2019r. związanych między innymi z:
1) Urealnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Przatówku poprzez
ich zwiększenie o kwotę

16 083 zł, co związane jest z otrzymaniem przez

mieszkańców jednostki świadczenia 500+.
Ponadto w ślad za zakończeniem realizacji inwestycji dotyczących przebudowy
instalacji

centralnego

ogrzewania

i

ciepłej

wody

użytkowej

w kotłowni oraz zakupu dwóch suszarek bębnowych, dokonano zmniejszenia
o kwotę ogółem 2 267 zł planu wydatków jednostki z tytułu powstałych w ramach
wkładu własnego oszczędności, które włączone zostały do Pozostałej działalności
działu 852- Pomoc społeczna,
2) Włączeniem do budżetu powiatu kwoty 156 067 zł przyznanej ze środków 0,4%
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra
Finansów
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ST5.4751.19.2019.6p

z

dnia

22

listopada

2019

r.,

z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo
wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych
w wyniku adaptacji,
w

3) Zabezpieczeniem
w
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zł
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na

zakup

3 zestawów komputerowych w związku ze złym stanem technicznym dotychczas
użytkowanego sprzętu.
Środki na ww. cel zabezpieczone zostały poprzez urealnienie wydatków na wypłatę
świadczeń

dla

rodzin

zastępczych

w

związku

z

faktycznymi

potrzebami

w ww. zakresie,
4) Urealnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli
poprzez ich zmniejszenie o kwotę ogółem 23 432
związane

jest

z

niższymi

niż

zł, co jest przede wszystkim

pierwotnie

zakładano

wpływami

z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń
pracowników pełniących funkcję doradców klienta w związku z ich przebywaniem na
zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych, za okres

których ww. dodatki nie przysługują,
5)

Zabezpieczeniem

w

budżecie

powiatu

środków

finansowych

w kwocie 11 070 zł na zakup modułu obsługi przekształceń użytkowania wieczystego
w prawo własności na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami
Rozwojowymi, które to zabezpieczone zostały w ramach uwolnionych środków, które
pierwotnie zabezpieczone zostały w budżecie powiatu na pokrycie kosztów
związanych z przejęciem przez Starostę Zduńskowolskiego, jako reprezentującego
Skarb Państwa, mienia ruchomego, pozostałego po przejętej z mocy prawa przez
Skarb Państwa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Woli Łobudzkiej z siedzibą
w Rzepiszewie, gm. Szadek.
Wydatki w ww. zakresie nie zostaną zrealizowane w 2019 roku z uwagi na brak
rozstrzygnięcia przez Ministra Rolnictwa kwestii prawnej w zakresie ustalenia organu
właściwego do wykonania ww. czynności tj. Starosta Zduńskowolski czy Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi,
6)

Zmniejszeniem o kwotę 509 zł wartości zadania inwestycyjnego dotyczącego

zakupu kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
w Zduńskiej Woli w ślad za faktycznymi potrzebami w ww. zakresie.
Środki finansowe z ww. tytułu przeznaczone zostały na pokrycie bieżących potrzeb
jednostki.

