Objaśnienia do projektu
Uchwały Nr XLI/ ....... /2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 marca 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 uwzględnienia w obowiązującej uchwale następujących zdarzeń:
1) Wprowadzenia zmian do załącznika nr 1 do UchWPF polegających na uaktualnieniu danych
dotyczących budżetu powiatu na 2014 rok wynikających z podjętych w miesiącu lutym 2014 roku
uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego,
polegających na:
–

zwiększeniu planu dochodów bieżących a jednocześnie dochodów ogółem na 2014 rok
o kwotę 96 647,00 zł,

–

zwiększeniu planu wydatków na 2014 rok o kwotę 96 647,00 zł, z tego na wydatki bieżące
przypada zwiększenie o kwotę 83 424,00 zł, a na wydatki majątkowe o kwotę 13 223,00 zł.

2) Dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do UchWPF, polegających
na:
1. Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 4 658,00 zł, przeznaczonych na realizację
przedsięwzięcia pn. ”System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego - narzędzie
wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej.” Zmiany limitu 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 latach
następnych. Łączne nakłady finansowe związane z przedsięwzięciem nie ulegają zmianie.
2. Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 9 567,00zł, przeznaczonych na realizację
projektu pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. 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. Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 1 852,00 zł, przeznaczonych na realizację
w ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci projektu pn. „Podziemia w chmurach”.
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.
4. Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 8 100,00 zł, oraz zmniejszeniu limitu
wydatków na rok 2015 o kwotę 290,00 zł przeznaczonych na projekt pn. „Razem znaczy
lepiej" 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 w roku 2013. Zmiana limitów
wydatków na rok 2014 i 2015 jest połączona ze zmniejszeniem łącznych nakładów
finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania o kwotę 13 140,00zł, które
spowodowane jest skróceniem okresu realizacji ww. projektu.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności 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

