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- Projekt – 
Uchwała Nr XXXVIII/ ....... /2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 19 grudnia 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 załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza 
finansowa jednostki samorządu terytorialnego” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku 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 XXXVIII/ ....... /2013  
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 19 grudnia 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 zmian załącznika nr 1 do UchWPF 

polegających na uaktualnieniu danych dotyczących budżetu powiatu na 2013 rok w związku 

z podjęciem w okresie od 1 do 30  listopada 2013 roku dziewięciu uchwał Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego oraz dwóch uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego. Uwzględnienie 

powyższych zdarzeń spowoduje: 

– zwiększenie planu dochodów na 2013 rok o kwotę 701 256,48zł, z tego 

na zwiększenie dochodów bieżących przypada kwota 732 395,48 zł, a na dochody 

majątkowe przypada zmniejszenie o kwotę 31 139,00 zł, 

– zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 1 385 938,52 zł, z tego 

na wydatki bieżące przypada zwiększenie o kwotę 670 327,48 zł, a na wydatki 

majątkowe przypada zmniejszenie o kwotę 2 056 266,00 zł. 

– zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 087 195,00 zł z  tytułu kredytu 

przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu w szczególności w związku 

z mniejszymi kosztami zadań, które są finansowane z tegoż kredytu. Zmiana kwoty 

planowanych przychodów wymusza aktualizację prognozy kwoty długu ujętej 

w wierszu 6 załącznika Nr 1 UchWPF. 

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 

 

        /-/ mgr Mariusz Rakowski 


