- Projekt –
Uchwała Nr XXXVI/ ....... /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 października 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 z późn. zm.) w związku z art. 231 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885
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.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/…/2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 października 2013 rok
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/…/2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 października 2013 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF
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Objaśnienia do projektu
Uchwały Nr XXXVI/ ....... /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 października 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, zwanej
dalej w treści objaśnień UchWPF proponuje się dokonanie następujących zmian:
1) Zmiany załącznika nr 1 do UchWPF polegającej na zmniejszeniu planu przychodów
z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach przeznaczonej na dofinansowanie zadania
dot. termomodernizacji budynku będącego w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy
w Wodzisławiu Śląskim o kwotę 197 410,00 zł i w konsekwencji ustaleniu limitów
przychodów z tytułu ww. pożyczki w następujących wysokościach:
a. w roku 2013 50 000,00 zł,
b. w roku 2014 177 144,00 zł.
Pierwotnie planowano zaciągnąć pożyczkę w wysokości 424 554 zł. Po rozstrzygnięciu
postępowań

o

zamówienie

publiczne

wysokość

przyznanego

dofinansowania,

stanowiącego przychód w rozumieniu ustawy o finansach publicznych uległa obniżeniu
do kwoty 227 144,00 zł. Zmiana kwoty planowanych przychodów wymusza aktualizację
prognozy kwoty długu ujętej w wierszu 6 załącznika Nr 1 UchWPF.
2) Zmiany załącznika nr 1 do UchWPF polegającej na uaktualnieniu danych dotyczących
budżetu powiatu na 2013 rok w związku z podjęciem w okresie od 1 do 30 września
2013 roku sześciu uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz dwóch uchwał Rady
Powiatu Wodzisławskiego. Uwzględnienie powyższych zdarzeń spowoduje:
– zwiększenie planu dochodów na 2013 rok o kwotę 457 005,00 zł, z tego
na zwiększenie dochodów bieżących przypada kwota 472 005,00 zł, a na dochody
majątkowe przypada zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł,
– zwiększenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 457 005,00 zł, z tego na wydatki
bieżące przypada zwiększenie o kwotę 472 005,00 zł, a na wydatki majątkowe
przypada zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł.
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3) Dokonania niezbędnych zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2
do UchWPF, polegających na:
1. Zmniejszeniu w 2014 i 2015 roku limitów wydatków, przeznaczonych na realizację
przedsięwzięcia pn. „Kierunek przedsiębiorczości", realizowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl., a tym samym zmniejszeniu łącznych nakładów
finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 131 665,00 zł. Powyższe zmiany
dokonane są w związku z wprowadzonymi do budżetu korektami dotyczącymi
ww. projektu.
2. Ustaleniu stosownie do zawartych umów wielkości łącznych nakładów finansowych
oraz limitów na poszczególne lata dotyczących przedsięwzięcia pn. "System
Informacji

Przestrzennej

Powiatu

Wodzisławskiego-narzędzie

wspomagania

zarządzaniem w administracji publicznej” realizowanego w ramach Działania 2.2.
Rozwój

elektronicznych

usług

publicznych,

Priorytet

II. Społeczeństwo

Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013. Zgodnie z wytycznymi do kosztów kwalifikowanych zalicza się
również wydatki związane z opracowaniem Studium Wykonalności oraz Projektu
Funkcjonalno-Użytkowego, które zostały poniesione w 2012 roku. W związku
z powyższym należy przyjąć okres realizacji zadania na lata 2012-2015.
3. Zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2013 o kwotę 422 350,00 zł, przeznaczonych
na realizację przedsięwzięcia pn. ”Mam zawód – mam pracę w regionie”. Zmiana
limitu wydatków następuje po uwzględnieniu niższych niż pierwotnie przewidywano
kosztów realizacji projektu oraz wydłużeniu okresu jego realizacji do roku 2014.
Należy zauważyć, iż kwoty „zaoszczędzone” wskutek przeprowadzenia postępowań
o zamówienie publiczne będą mogły być wykorzystane w roku następnym
i w związku z tym łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania pozostają
bez zmian.
4. Zmniejszeniu w 2013 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację
przedsięwzięcia pn. „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach z kwoty
50 128,00 zł do kwoty 26 600,00 zł oraz jednoczesnym zwiększeniu limitu
wydatków w 2014 roku z kwoty 15 773,00 zł do kwoty 39 301,00 zł. Powyższa
zmiana limitów wydatków związana jest w szczególności z niezrealizowaniem
planowanych wyjazdów przez partnerów zagranicznych. W związku z powyższym
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zaplanowane na rok 2013 wydatki zostały przeniesione do realizacji w 2014 roku.
Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania pozostają bez zmian.
5. Zwiększeniu limitu wydatków na lata 2013 i 2014, przeznaczonych na realizację
przedsięwzięcia "Ucz się i pracuj w Europie – wymiana doświadczeń dotycząca
rozwoju zawodowego i zatrudnienia w Wielkiej Brytanii”, przez Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach" w ramach „Projektu Mobilności –
Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie”. Zwiększenie limitu wydatków
podyktowane jest zmianą kursu euro. W związku z powyższym wzrosną również
łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania z kwoty 83 561,00 zł do kwoty
86 115,00 zł.
6. Zmniejszeniu w 2013 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację
przedsięwzięcia pn.„Śląska sztuka kulinarna” realizowanego przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013”, z kwoty 39 306,00 zł do kwoty
31 306,00 zł. Powyższa zmiana limitów wydatków podyktowana jest faktem,
iż koszty kwalifikowane będą niższe niż pierwotnie planowano. W związku
z powyższym zmniejszeniu ulegną łączne nakłady finansowe na realizację
ww. programu z kwoty 53 571,00 zł do kwoty 45 571,00 zł.
7. Zwiększeniu w 2013 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację
przedsięwzięcia pn. ,,Greener World” realizowanego przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu „Uczenie się
przez całe życie Wielostronne Projekty Szkół”, z kwoty 11 000,00 zł do kwoty
16 000,00 zł oraz jednocześnie zmniejszeniu limitu wydatków w 2015 roku z kwoty
17 280,00 zł do kwoty 12 280,00 zł. Powyższa zmiana limitów wydatków związana
jest ze zmianą harmonogramu wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację
ww. zadania pozostają bez zmian.
8. Zwiększeniu w 2014 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację
przedsięwzięcia pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”
realizowanego przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl., z kwoty 89 140,00 zł do kwoty 92 796,00 zł oraz zwiększeniu
roku limitu wydatków w 2015 roku z kwoty 52 960,00 zł do kwoty 66 090,00 zł.
Powyższego zwiększenia limitów wydatków w latach 2014-2015 dokonuje się
w związku z faktem, iż koszty realizacji projektu w roku 2012 były niższe
niż pierwotnie planowano i zaistniała możliwość wykorzystania tych środków
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do realizacji w latach następnych. Łączne nakłady finansowe na realizację
ww. zadania pozostają bez zmian.
9. Wprowadzeniu

nowego

przedsięwzięcia

pn.

"Internet

w

każdym

domu.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa
Śląskiego” realizowanego przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2
do UchWPF wykazuje się kwotę 36 000,00 zł tytułem łącznych nakładów
finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
a) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 24 000,00 zł,
b) limit wydatków na 2015 rok wyniesie 12 000,00 zł.
10. Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. "Nowe technologie dla rynku pracy"
realizowanego przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF
wykazuje się kwotę 802 807,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych
na realizację przedsięwzięcia, z tego łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące
wynoszą 798 807,00 zł, w tym:
a) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 654 870,00 zł,
b) limit wydatków na 2015 rok wyniesie 143 937,00 zł,
a łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 4 000,00 zł, w tym:
a) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 4 000,00 zł.
11. Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. "Razem znaczy lepiej" realizowanego
przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę
119 998,00 zł

tytułem

łącznych

nakładów

finansowych

na realizację

przedsięwzięcia, z tego:
a) limit wydatków na 2013 rok wyniesie 20 950,00 zł,
b) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 66 170,00 zł,
c) limit wydatków na 2015 rok wyniesie 32 878,00 zł.
12. Przesunięciu terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach” w związku z brakiem
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie ww. zadanie
w bieżącym roku budżetowym.
13. Przesunięciu terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.” w związku z brakiem
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możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie ww. zadanie
w bieżącym roku budżetowym.
14. Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków-miasto Wodzisław Śląski obręby Wodzisław i Wilchwy” realizowanego
przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. W związku
z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 616 000,00 zł
tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
a) limit wydatków na 2013 rok wyniesie 560 000,00 zł,
b) limit wydatków na 2014 rok wyniesie 56 000,00 zł.
15. Zwiększeniu limitu wydatków na 2013 rok z kwoty 340 000,00 zł na 415 000,00 zł
przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Porozumienie w sprawie
powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin” w związku
z aneksem do umowy zwiększającym kwotę dofinansowania w 2013r. W związku
z powyższym wzrosną również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania
z kwoty 1 007 500,00 zł do kwoty 1 082 500,00 zł.
16. Zwiększeniu w 2013 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację zadania
pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl.
ul. Michalskiego 12” realizowanego przez Wydział Infrastruktury Technicznej
Starostwa

Powiatowego

z

kwoty

142 195,00 zł

do kwoty

311 210,00 zł

oraz zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 423 099,00 zł do kwoty
184 630,00 zł.

Powyższa

zmiana

limitów

wydatków

związana

jest

z rozstrzygnięciem przetargu na realizację ww. zadania. W związku z powyższym
zmniejszeniu ulegną również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania
z kwoty 599 948,00 zł do kwoty 530 494,00 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie 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, zgodnie z projektem
uchwały przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne.
Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski
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