- Projekt –
Uchwała Nr XL/ ....... /2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie:

zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/376/2013
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
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/376/2013 z dnia 19 grudnia
2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata
2014–2024, 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 XL/ ....... /2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie:

zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/376/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014–2024.

Nowelizacja

uchwały

Rady

Powiatu

Wodzisławskiego

Nr

XXXVIII/376/2013

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na lata 2014–2024, zwanej dalej w treści objaśnień UchWPF, podyktowana jest
koniecznością dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do UchWPF,
polegających na:
1. Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 1 039 988,00 zł, przeznaczonych
na realizację przedsięwzięcia pn. ”Mam zawód – mam pracę w regionie”. Zmiany limitów
wydatków dokonuje się z uwagi na fakt, iż koszty realizacji projektu w roku 2013
były niższe niż pierwotnie planowano i zaistniała możliwość przesunięcia planowanych
wydatków do wykonania w bieżącym roku budżetowym. Łączne nakłady finansowe
związane z przedsięwzięciem nie ulegają zmianie.
2. Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 3 645,00zł, przeznaczonych na realizację
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013
projektu pn. „Razem w sepii i w kolorze”. Zmiany limitów wydatków dokonuje się z uwagi
na fakt, iż koszty realizacji projektu w roku 2013 były niższe niż pierwotnie planowano
i zaistniała możliwość przesunięcia planowanych wydatków do wykonania w bieżącym
roku budżetowym. Łączne nakłady finansowe związane z przedsięwzięciem nie ulegają
zmianie.
3. Wykreśleniu z rejestru przedsięwzięć zadania pn. „Nowe technologie dla rynku pracy”
realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
z uwagi na fakt, iż wniosek złożony przez powiat nie został zaakceptowany przez Komisję
Oceny Projektów, działającą w imieniu dysponenta środków budżetowych.
4. Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 12 918,00 zł, przeznaczonych
na realizację w ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci projektu pn. „Uczenie się
przez całe życie”. Zmiany limitów wydatków dokonuje się z uwagi na fakt, iż koszty
realizacji projektu w roku 2013 były niższe niż pierwotnie planowano i zaistniała
możliwość przesunięcia planowanych wydatków do wykonania w bieżącym roku
budżetowym. Łączne nakłady finansowe związane z przedsięwzięciem nie ulegają zmianie.
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5. Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 383 050,00 zł, oraz zwiększeniu limitu
wydatków na rok 2015 o kwotę 12 598,00 zł przeznaczonych na projekt pn. „Ocean wiedzy
i umiejętności" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana
limitów wydatków ma swoje uzasadnienie w fakcie podpisania umowy, z której wynika
przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu z roku 2013 na rok 2014 w związku,
z czym konieczne jest przesunięcie środków zaplanowanych na ww. projekt z roku 2013 na
lata 2014- 2015. Zwiększenie limitów wydatków na rok 2014 i 2015 jest połączone
ze zmniejszeniem

łącznych

nakładów

finansowych

przeznaczonych

na realizację

ww. zadania o kwotę 245 860,00zł, które spowodowane jest tym, iż limit wydatków
zaplanowany na 2013 rok w wysokości 641 508,00 zł, nie został w całości przyznany
do wykonania w latach 2014 i 2015.
6. Zwiększeniu w 2014 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację zadania
pn. „Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Gałczyńskiego 1”, o kwotę 875 245,00 zł. Zmiana limitów
wydatków związana jest niewykonaniem niektórych wydatków zaplanowanych w roku 2013
oraz

z

uaktualnieniem

szacowanych

wartości

zakupu

urządzeń

dydaktycznych

przeznaczonych do wyposażenia pracowni i warsztatów. Łączne nakłady finansowe
zabezpieczone na realizację ww. zadania zwiększa się o kwotę 196 487,00 zł.
Zmiany w wykazie przedsięwzięć omówione w pkt 1 – 6 objaśnień do UchWPF, powodują
w konsekwencji konieczność aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok
ujętych w załączniku nr 1 do UchWPF sumarycznie o kwotę 1 395 058,00 zł, z uwzględnieniem
zdarzeń związanych z dokonanymi zwiększeniami, zmniejszeniami planu dochodów i wydatków
w związku z wykreśleniem przedsięwzięcia (pkt 3 objaśnień) oraz przesunięciem środków celem
zabezpieczenia zadania związanego z rozbudową i modernizacją Powiatowego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.
Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXVIII/376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014–2024 jest zasadne.

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski
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