UCHWAŁA NR VI/262/20
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniająca UCHWAŁĘ NR XV/94/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego
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 2020 r.
poz. 920) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. W UCHWALE NR XV/94/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zduńskowolskiego treść Załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią
Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań 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 XV/94/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2019 roku W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

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 XV/94/19 RADY POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Powiatu

Zduńskowolskiego

-określający

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań.
Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu
w dniu 23.12.2020 r. w zakresie:
1) Zmiany montażu finansowego n/w przedsięwzięć majątkowych w związku
z ogłoszonym w dniu 08.12.br. wynikiem pierwszego naboru w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i nie uzyskaniem dofinansowania
na ich realizację.
Mając powyższe na uwadze dokonano się zmniejszenia limitu wydatków
zaplanowanego na ich realizację w latach 2021-2022:
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa –
ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie
odcinka ul. Jodłowa- ul. Staszica”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski”,
2) Usunięcia

z

wykazu

n/w

przedsięwzięć

majątkowych

w

związku

z ogłoszonym w dniu 08.12.br. wynikiem pierwszego naboru w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i nie uzyskaniem dofinansowania
na ich realizację:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko”,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli
o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”,

3) Zmiany

montażu

finansowego

przedsięwzięcia

majątkowego

pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej
Woli” w ślad za planowanym ponownym ubieganiem się o dofinansowanie
w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na jego realizację,
4) Włączenia do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby-Piaski – etap I i IV”, które będzie
przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach drugiego naboru
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady
Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań
inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
5) Zmiany

montażu

finansowego

przedsięwzięcia

majątkowego

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku ChoszczewoKrokocice- Lichawa- etap III o długości 1 610 m” w związku z uzyskaniem
dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w wysokości 700 000 zł na jego realizację.
Jednocześnie mając na uwadze, iż całkowita szacunkowa wartość ogółem
zadania to kwota 2 025 900 zł i fakt, iż wnioskowany poziom dofinansowania ze
środków RFIL stanowiła ze kwota 1 924 605 zł, dokonano się zwiększenia
wkładu własnego na jego realizację w roku 2022 o kwotę 671 184 zł
tj. do kwoty 772 479 zł,
6) Zmiany

montażu

finansowego

przedsięwzięcia

majątkowego,

dofinansowywanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”
poprzez zmniejszenie jego wartości w roku 2020 o kwotę 385 278 zł
(z tego: środki UE- 266 249 zł, wkład własny- 119 029 zł i jednocześnie
zwiększenia o tę samą kwotę limitu roku 2021,
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany w zakresie wielkości budżetowych
w 2020 roku, które są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu
Rady Powiatu w dniu 23.12.2020r. związanych między innymi z:
1) Zwiększeniem o kwotę 2 352 zł planu finansowego Domu Dziecka
w Wojsławicach z tytułu odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej
za

powstałą

szkodę

w budynku jednostki,

w

związku

z

zalaniem

pomieszczeń

2) Urealnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
poprzez ich zmniejszenie o kwotę 29 371 zł, co związane jest z niższym niż
pierwotnie planowano wypracowaniem dochodów za pobyt pensjonariuszy
„wg starych zasad”( 1 584 zł), niższą niż pierwotnie zakładano realizacją
dochodów

z

tytułu

odpłatności

pensjonariuszy

„wg

nowych

zasad”

(29 304 zł ), wypracowaniem na wyższym od zakładanego poziomie dochodów
z tytułu realizacji usług stołówkowych (842 zł) oraz otrzymaniem refundacji
z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli ( 675 zł ) w związku
z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych,
3) Urealnieniem planu dochodów szkół i jednostek edukacyjnych, co jest
konsekwencją dokonanej analizy przewidywanego wykonania w ww. zakresie
do końca 2020 r,
4) Przyjęciem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup systemu do
monitorowania sieci i zarządzania zasobami IT Axence nVision” na potrzeby
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w kwocie 26 760 zł,
5) Urealnieniem wielkości dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli uzyskiwanych z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci
z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed
umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających
w

rodzinach

zastępczych

na

terenie

powiatu

zduńskowolskiego

i w Domu Dziecka w Wojsławicach,
6) Ustaleniem w budżecie powiatu limitu wydatków majątkowych w wysokości
14 000 zł z przeznaczeniem na zakup kotła warzelno- elektrycznego dla potrzeb
prawidłowego

funkcjonowania

kuchni

internatu

przy

Zespole

Szkół

w Zduńskiej Woli.
7) Zmniejszeniem o kwotę 355 428 zł dochodów urzędu Starostwa Powiatowego
z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych, co jest przede wszystkim skutkiem
ograniczeń w obsłudze interesantów z związku sytuacją epidemiologiczną na
terenie kraju w roku bieżącym.
8) Włączeniem do budżetu powiatu kwoty 336 766 zł ze środków rezerwy
subwencji

ogólnej,

zgodnie

z

informacją

Ministra

Finansów

Nr

ST3.4751.12.2020 oraz Nr ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r., która
przyznana została na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(Dz.U. z 2020r. poz. 23 z późn.zm.),
9) Urealnieniem kosztów obsługi długu w ślad za ustaleniem faktycznych potrzeb
w ww. zakresie do końca 2020 r.

