
- Projekt – 
 

Uchwała Nr XXXII/ ....... /2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 23 maja 2013 roku 
 

 
w sprawie:  zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 

z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 231 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
Uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2013–2023, w ten sposób, że: 
1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” 

do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 



 



 
 

Objaśnienia do projektu 
Uchwały Nr XXXII/ ....... /2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 23 maja 2013 roku 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 

z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023. 

 
 

W przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu 

Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023 proponuje 

się dokonanie następujących zmian: 

1) Nowelizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu 

terytorialnego” polegającej w szczególności na zmianie prognozy kwoty dochodów 

i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na rok 2013. Przedmiotowych zmian 

dokonuje się w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Wodzisławskiego uchwał: 

- Nr 683/2013 z dnia 04.04.2013r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego 

na 2013 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków. 

- Nr 685/2013 z dnia 10.04.2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2013 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między 

rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy 

o finansach publicznych. 

 oraz uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego: 

- Nr  XXIX/298/2013 z dnia 28.03.2013r.w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z  dnia  21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego na  2013  rok wraz z załącznikami. 

- Nr  XXIX/299/2013 z dnia 28.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023. 

- Nr  XXXI/309/2013 z dnia 25.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z  dnia  21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego na  2013  rok wraz z załącznikami. 

Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte w konsekwencji uwzględnienia zdarzeń 

mających wpływ na wykonanie budżetu w ciągu roku budżetowego. Zmiany planów 

budżetowych pociągają za sobą oczywiście konieczność dostosowania wielkości ujętych 



w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu do uchwały budżetowej 

na rok 2013. 

2) Aktualizacji wykazu przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie 

WPF, tj.: 

1. Ujęcie zadania pn. „Kierunek przedsiębiorczość” realizowanego przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VI –Rynek pracy dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja  

przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 

do uchwały w sprawie WPF wykazuje się kwotę 1 072 516,00 zł tytułem łącznych 

nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego: 

a) limit wydatków na 2013 rok wyniesie 134 400,00 zł, 

b) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 896 021,00 zł, 

c) limit wydatków na 2015 rok wyniesie 42 095,00 zł. 

2. Usunięcie z rejestru przedsięwzięć następujących zadań: 

a) 7.2.1 „Postaw na Pracę”; 

b) 7.2.1 „Czas na zmiany”; 

c) 7.4 „Integracja bez barier”. 

Projekty te w założeniach miały być finansowane ze środków europejskich w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fakt nieuwzględnienia wniosków 

złożonych w przedmiotowej sprawie przez Komisję Oceny Projektów pociąga 

za  sobą konieczność korekty uchwały w sprawie WPF. 

Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie nowelizacji uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023, zgodnie 

z  projektem uchwały przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne. 

 

 

 

           Skarbnik Powiatu 

       /-/ Mariusz Rakowski 

 
 


