
- Projekt- 
 

Uchwała Nr XXXVIII/……./2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia  19 grudnia 2013 roku 
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego 

na lata 2014–2024. 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z  późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 
230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.  885 z  późn. zm.). 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
postanawia: 

 
§ 1 

 
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014–2024, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014–2017, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

Upoważnić Zarząd Powiatu Wodzisławskiego do: 
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku 

Nr 2 do niniejszej uchwały, 
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

3) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie 
zaciągania zobowiązań, określonych pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 roku. 



 
§ 6 

 
Uchyla się z dniem 31.12.2013 roku uchwałę Nr XXVI/268/2012 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objaśnienia  
 

do uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014 – 2024  

 

 
Uwagi ogólne. 
 
Załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

na lata 2014–2024 zostały sporządzone przy użyciu formularzy udostępnionych w systemie 

informatycznym „Besti@”. 

 
Dochody. 
 

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wodzisławskiego na lata 2014 – 2024, zwanej dalej w objaśnieniach UchWPF przyjęto 

wzrost dochodów bieżących w latach 2015 – 2017 na następującym poziomie: 

1. rok 2015 – 5,23% 

2. rok 2016 – 1,69% 

3. rok 2017 – 0,74% 

Założono w związku z powyższym tendencję malejącą w zakresie relatywnego wzrostu 

dochodów w prognozowanym okresie czasu. W zakresie dochodów majątkowych 

uwzględniono w szczególności dochody, które Powiat Wodzisławski otrzyma w ww. latach  

następnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych 

w załączniku Nr 2 do Uchwały. Począwszy od 2017 roku wysokość planu dochodów 

pozostaje na  niezmienionym poziomie. Starostwo powiatowe nie dysponuje danymi 

umożliwiającymi sporządzanie prognoz w tak długim okresie czasu. Zgodnie 

z przedłożonymi dokumentami rok 2016 jest ostatnim rokiem realizacji ww.  przedsięwzięć, 

które będą finansowane lub  współfinansowane środkami zewnętrznymi, w szczególności 

pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. 

 

Wydatki. 

 
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 

zaciągniętych już kredytów i pożyczek jak i planowanych do zaciągnięcia w roku 



budżetowym 2014. W roku budżetowym 2014 planuje się zaciągnięcie pożyczki 

w  WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 177 144,00 zł oraz kredytu bankowego wysokości 

1 927 856,00zł na pokrycie planowanego na 2014 rok deficytu budżetowego. Dodatkowo 

źródłem finansowania deficytu budżetowego na 2014 rok będą wolne środki w kwocie 

966 984,00 zł. Z uwagi na  konieczność spełnienia reguły wynikającej z art. 242 ustawy 

o  finansach publicznych nie  przewiduje się w kolejnych latach znaczącego wzrostu 

wydatków bieżących, w  tym  wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W wierszu 

występującym pod nazwą „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” 

wyszczególniono kwoty wydatków w  ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 

– administracja publicznych w  rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst,  

tj. w przypadku przedłożonego projektu uchwały wydatki planowane w rozdziale 75019 

„Rady powiatów” i 75020 „Starostwa powiatowe” (podstawa prawna Rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 10  stycznia 2013, Dz. U. poz. 86 – komentarz do załącznika 

do  ww. rozporzadzenia). W  ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do  Uchwały 

wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do  realizacji 

w  latach następnych. Katalog przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 jest zgodny 

z  projektem UchWPF, który będzie przedłożony organowi stanowiącemu do akceptacji 

na  sesji listopadowej w 2013 roku. 

Stosownie do treści § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128., 

poz. 861 z późn. zm.) w UchWPF należy zabezpieczyć środki finansowe na świadczenia 

pracownicze. W obowiązujących aktach prawa powszechnie obowiązującego brak jest 

definicji legalnej świadczeń pracowniczych, w  związku z czym posłużono się definicją 

zawartą w 19 MSR (Międzynarodowy Standard Rachunkowości) zgodnie, z którą  

są to świadczenia dla pracowników lub osób pozostających na ich utrzymaniu, które mogą 

być zrealizowane w formie płatności przekazanej (lub dostarczenia rzeczy, albo wykonania 

usług) bezpośrednio pracownikom, ich  współmałżonkom, dzieciom, innym osobom 

pozostającym na ich utrzymaniu lub osobom trzecim, takim jak zakłady ubezpieczeń. Zgodnie 

z powyższym standardem w Uchwale ujęto świadczenia pracownicze długoterminowe takie 

jak: 



1. świadczenia po okresie zatrudnienia, w szczególności emerytury i inne świadczenia 

emerytalne, ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna 

po okresie zatrudnienia, 

2. inne długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym urlop z tytułu długiego stażu 

pracy, urlop naukowy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego 

stażu pracy, renty inwalidzkie oraz, jeżeli przypadają one do wypłaty dwanaście lub 

więcej miesięcy po zakończeniu okresu, wypłaty z zysku, premie i odroczone 

wynagrodzenia,  

3. świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy. 

Na świadczenia pracownicze zabezpiecza się w UchWPF następując środki finansowe: 

1. 2014 rok 1 630 060,00 zł, 

2. 2015 rok 1 166 999,00 zł, 

3. 2016 rok 1 447 885,00 zł, 

4. 2017 rok 1 218 172,00 zł, 

5. 2018 rok 953 698,00 zł, 

6. 2019 rok 942 743,00 zł, 

7. 2020 rok 864 290,00 zł, 

8. 2021 rok 536 598,00 zł, 

9. 2022 rok 820 267,00 zł, 

10. 2023 rok 580 137,00 zł, 

11. 2024 rok 787 611,00 zł. 

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie danych przekazanych 

przez  nieposiadające osobowości prawnej powiatowe jednostki organizacyjne. Jednakże 

biorąc pod uwagę postulat realistyczności zawarty w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych planowanie szczegółowych wydatków w tak długim okresie czasu może być 

nieścisłe. Z uwagi na szczegółowość przedłożonego aktu normatywnego wydatki w zakresie 

świadczeń pracowniczych zawarte są w kwotach wydatków bieżących ujętych w  wierszu 

„Wydatki bieżące razem”. 

 

Przychody. 

 
W 2014 rok planuje się wprowadzenie do budżetu przychodów w łącznej kwocie  

5 246 608,00 zł, z tego  

− na pożyczkę przypadnie kwota 177 144,00 zł,  



− na kredyt bankowy przypadnie kwota 1 927 856,00 zł  

−  na wolne środki o których mowa w art. 217 ust.  2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych przypadnie kwota 2 901 608,00 zł, 

− na spłatę udzielonych pożyczek przypadnie kwota 240 000,00 zł. 

W kolejnych latach budżetowych zaplanowano jedynie przychody z tytułu spłaty 

udzielonych z budżetu powiatu pożyczek. 

 
Rozchody. 
 

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już 

kredytów i pożyczek jak i kredytu i pożyczki, które powiat planuje zaciągnąć w 2014 roku. 

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się długu w latach 2014-2024 zawarte 

są  w  załączniku Nr 1 do UchWPF, w wierszu „Kwota długu”. 

 
Wynik bud żetu. 
 

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy danymi zawartymi w wierszu „Dochody 

ogółem”, a danymi zawartymi w wierszu „Wydatki ogółem”.  

 
Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy  
o finansach publicznych.  
 

Planowana kwota długu na koniec rok budżetowego 2014 w wysokości 14 571 363,00 zł 

obejmuje: 

1. kwotę długu z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość 

kształtować się będzie na poziomie 10 584 334,00 zł oraz kredytu planowanego 

do zaciągnięcia w roku budżetowym 2014 w wysokości 1 927 856,00 zł, 

2. kwotę długu z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość 

kształtować się będzie na poziomie 1 882 029,00 zł oraz pożyczki planowanej 

do  zaciągnięcia w roku budżetowym 2014 w wysokości 177 144,00 zł, 

Na koniec roku budżetowego 2013 planuje się dług w wysokości 14 640 987,00 zł. 

Ta  kwota jest niższa od planowanego zadłużenia na koniec III kwartału 2013 roku z uwagi 

na  fakt, iż kredyt i pożyczka planowane na 2013 będą zaciągnięte w wysokości niższej 

niż  pierwotnie prognozowano. W UchwWPF na 2013-2023, według stanu na koniec 

października kwota długu wynosiła 15 897 641,73 zł, natomiast w chwili obecnej planowane 

zadłużenie nie powinno przekroczyć kwoty 14 640 987,00 zł. Precyzyjne ustalenie wysokości 

zadłużenia nie jest możliwe, ponieważ środki zwrotne postawione do dyspozycji powiatu są 



wykorzystywane w celu realizacji zadań jeszcze niezakończonych w chwili sporządzania 

objaśnień. 

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana  

w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej oraz przychodów pochodzących ze spłat 

udzielonych z budżetu powiatu pożyczek w szczególności: 

1. w roku 2015 nadwyżkę w wysokości 2 041 952,00 zł oraz przychody w wysokości 

240 000,00 zł planuje się w całości przeznaczyć na rozchody, 

2. w roku 2016 nadwyżkę w wysokości 1 651 099,00 zł oraz przychody w wysokości 

240 000,00 zł planuje się w całości przeznaczyć na rozchody, 

3. w roku 2017 nadwyżkę w wysokości 1 632 828,00 zł oraz przychody w wysokości 

240 000,00 zł planuje się w całości przeznaczyć na rozchody, 

4. w roku 2018 nadwyżkę w wysokości 1 573 412,00 zł oraz przychody w wysokości 

240 000,00 zł planuje się w całości przeznaczyć na rozchody. 

Dane dotyczące lat 2019 – 2024 zawarte są w wierszu „Kwota nadwyżki budżetowej 

w  poszczególnych latach objętych prognozą”. 

Rok budżetowy 2013 był ostatnim rokiem przejściowym, w którym obowiązywały zasady 

wynikające z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 

cyt. ustawy, dotyczące stosowania reguł wynikających z art. 169-171 ustawy o finansach 

publicznych z 2005 roku (progi zadłużenia 15 % i 60 %) oraz obowiązku załączania 

przez  zarząd informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

W chwili obecnej relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych  

ma w pełni zastosowanie do projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Dane  dotyczące spełnienia przez budżet powiatu ww. relacji zawarte są w wierszu 9.8 i 9.8.1 

załącznika Nr 1 do projektu UchWPF. 

 

        Skarbnik 

 

      /-/ mgr Mariusz Rakowski 

 
 


