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- Projekt – 
 

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

z dnia 29 sierpnia 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 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595.) w związku z art. 231 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,  
poz. 885) 
 
 

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

z dnia 29 sierpnia 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, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego 

oraz przeniesień planowanych kwot wydatków między rodzajami jak i grupami 

wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, na rok 2013. 

Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z podjęciem w okresie od 1 maja 

do 31  lipca 2013 roku 19 uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz 2 uchwał 

Rady Powiatu Wodzisławskiego. Skutkiem powyższych zdarzeń jest konieczność 

uwzględnienia w załączniku nr 1 do ww. uchwały zmian w budżecie polegających na: 

– zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2 489 827,63 zł, z tego na dochody bieżące 

przypada kwota 485 854,63zł, a na dochody majątkowe kwota 2 003 973,00 zł, 

– zwiększeniu planu wydatków 4 103 999,63 zł, z tego na wydatki bieżące przypada 

kwota 511 682,63 zł, na wydatki majątkowe przypada kwota 3 592 317,00 zł, 

– zwiększeniu planu przychodów o kwotę 2 314 172,00 zł, w  związku 

z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych pochodzących z  rozliczenia 

roku budżetowego 2012, stanowiących przychody w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

– zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 700 000,00 zł w związku z udzieleniem 

z budżetu powiatu pożyczki dla  samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, dla którego Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim. 

2) Dokonania niezbędnych zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego 

na  lata 2013–2023, polegających na: 
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1. Zmniejszeniu w 2013 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację zadania 

pn.  „Droga do sukcesu" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Wodzisławiu Śl., z kwoty 455 153,00 zł do kwoty 35 538,00 zł oraz zwiększeniu 

limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 320 540,00 zł do kwoty 740 155,00 zł. 

Powyższa zmiana limitów wydatków ma swoje uzasadnienie w fakcie podpisania 

umowy, z której wynika przesunięcie terminu realizacji projektu w związku, z czym 

konieczne jest przesunięcie środków przeznaczonych na organizację staży 

zawodowych z roku 2013 na rok 2014. Łączne nakłady finansowe na realizację 

ww.  zadania pozostają bez zmian. 

2. Wprowadzeniu nowego zadania pn. Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów 

Comeniusa Program "Uczenie się przez całe życie", realizowanego przez Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach. W związku z powyższym, 

w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazuje się kwotę 13 230,00 zł 

tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego: 

a) limit wydatków na 2013 rok wyniesie 11 906,00 zł, 

b) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 1 324,00 zł. 

3. Wprowadzeniu nowego zadania pn. "Zabierz ze sobą tylko wspomnienia, pozostaw 

tylko ślady stóp - odpowiedzialna turystyka w Unii Europejskiej" (program "Uczenie 

się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół) realizowanego przez Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 

do  uchwały w sprawie WPF wykazuje się kwotę 88 000,00 zł tytułem łącznych 

nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego: 

a) limit wydatków na 2013 rok wyniesie 25 000,00 zł, 

b)  limit wydatków na 2014 rok wyniesie 45 400,00 zł, 

c)  limit wydatków na 2015 rok wyniesie 17 600,00 zł. 

4. Wprowadzeniu nowego zadania pn. "Ucz się i pracuj w Europie-wymiana 

doświadczeń dotycząca rozwoju zawodowego i zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, 

celem zwiększenia mobilności uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w  Rydułtowach" (program "Uczenie się przez całe życie" Projekt Mobilności 

w  programie Leonardo da Vinci) realizowanego przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr  2 w Rydułtowach. W związku z powyższym, w załączniku 

Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazuje się kwotę 83 561,00 zł tytułem łącznych 

nakładów finansowych na  realizację przedsięwzięcia, z tego: 

a) limit wydatków na 2013 rok wyniesie 80 854,00 zł, 

b) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 2 707,00 zł. 
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5. Wprowadzeniu nowego zadania pn. "Razem w sepii i kolorze" (Program Operacyjny 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013) 

realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach. 

W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazuje 

się kwotę 45 271,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację 

przedsięwzięcia, z tego: 

a) limit wydatków na 2013 rok wyniesie 29 158,00 zł, 

b) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 16 113,00 zł. 

6. Wprowadzeniu nowego zadania pn. "Greener World" (program Uczenie się 

przez  całe życie, Wielostronne Projekty Szkół) realizowanego przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w  Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku 

Nr 2 do  uchwały w  sprawie WPF wykazuje się kwotę 86 400,00 zł tytułem 

łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego: 

a) limit wydatków na 2013 rok wyniesie 11 000,00 zł, 

b) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 58 120,00 zł, 

c) limit wydatków na 2015 rok wyniesie 17 280,00 zł. 

7. Wprowadzeniu nowego zadania pn. "Podziemia w chmurach" (Projekt Partnerskiego 

Leonardo da  Vinci) realizowanego przez Powiatowe centrum Kształcenia 

Ustawicznego w  Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 

do  uchwały w  sprawie WPF wykazuje się kwotę 95 000,00 zł tytułem łącznych 

nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego: 

a) limit wydatków na 2013 rok wyniesie 15 000,00 zł, 

b) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 61 000,00 zł, 

c) limit wydatków na 2015 rok wyniesie 19 000,00 zł. 

8. Wprowadzeniu nowego zadania pn. ,,Ocean wiedzy i umiejętności" (Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki) realizowanego przez Wydział Oświaty Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 

do  uchwały w sprawie WPF wykazuje się kwotę 1 493 468,00 zł tytułem łącznych 

nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego: 

a) limit wydatków na 2013 rok wyniesie 641 508,00 zł, 

b) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 616 252,00 zł, 

c) limit wydatków na 2015 rok wyniesie 235 708,00 zł. 

9. Zmiany limitu wydatków na lata 2013 i 2014, przeznaczonych na realizację zadania 

pn. ”Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Wodzisławiu Śląskim, ul. Gałczyńskiego 1”, w związku z aktualizacją wniosku 

o dofinansowanie oraz w związku z koniecznością wyodrębnienia w projekcie 
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wydatków o charakterze bieżącym. Łączne nakłady finansowe na realizację 

ww.  zadania pozostają bez zmian. 

10. Wprowadzeniu nowego zadania pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego 

Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. ul. Michalskiego 12" koordynowanego 

przez  Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu  Śl. 

W  związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazuje 

się kwotę 599 948,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację 

przedsięwzięcia, z tego: 

a) limit wydatków na 2013 rok wyniesie 142 195,00 zł, 

b) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 423 099,00 zł. 

11. Zwiększeniu łącznych nakładów finansowych z kwoty 1 916 190,00 zł do kwoty 

2 619 831,00 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie usług 

w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 

zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.” w związku z wydłużeniem 

czasu trwania umowy w przedmiocie realizacji ww. zadania. W konsekwencji 

dodano limit wydatków na 2016 rok w wysokości 703 641,00 zł. 

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 

 

           /-/ mgr Mariusz Rakowski 


