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Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XLIII/…/2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 maja 2014 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF
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Objaśnienia do projektu
Uchwały Nr XLIII/ ....... /2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 maja 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.

Zmiana 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 okoliczności:
1) Doprowadzenie do zgodności wartości przyjętych w załączniku nr 1 do UchWPF ze zmienionym
uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego budżetem powiatu na 2014 rok. Zmiany
budżetu w powyższym zakresie polegają na:
a)

zwiększeniu planu dochodów ogółem na 2014 rok o kwotę 432 545,00 zł, z tego na
dochody bieżące przypada kwota 225 930,00 zł, a na dochody majątkowe przypada kwota
206 615,00zł,

b)

zwiększeniu planu wydatków na 2014 rok o kwotę 432 545,00 zł, z tego na wydatki
bieżące przypada kwota 169 930,00 zł a na wydatki majątkowe przypada kwota
262 615,00zł.

2) Dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do UchWPF, polegających
na:
a)

Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Młodość w cenie” realizowanego
przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku
Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 397 073,00 zł tytułem łącznych nakładów
finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:

b)

−

limit wydatków na 2014 rok wyniesie 92 096,00 zł,

−

limit wydatków na 2015 rok wyniesie 304 977,00 zł.

Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 12 461,00 zł, przeznaczonych
na realizację przedsięwzięcia pn. ”Kariera po 50-tce” realizowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. 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.

c)

Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 7 260,00 zł, przeznaczonych
na realizację projektu pn. „Postawmy na jakość IV” realizowanego przez Powiatowy Urząd
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Pracy w Wodzisławiu Śl. 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.
d)

Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 95 178,00 zł, oraz zwiększeniu limitu
wydatków na rok 2015 o kwotę 7 282,00 zł przeznaczonych na projekt pn. „Kierunek
przedsiębiorczość” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.
Zmiana limitów wydatków ma swoje uzasadnienie w fakcie akceptacji zmian we wniosku
o dofinansowanie, z którego wynika przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2013
na lata następne oraz zwiększenie ogólnej wartości projektu. W związku z powyższym
wzrosną również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania o 21 206,00 zł.

e)

Zmniejszeniu w 2014 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków-miasto Wodzisław Śląski obręby
Wodzisław i Wilchwy” realizowanego przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. Zmiana limitu wydatków ma swoje uzasadnienie w fakcie podpisania
aneksu do umowy, z którego wynika zmniejszenie ogólnej wartości zadania. W związku
z powyższym zmniejszeniu ulegną również łączne nakłady finansowe na realizację
ww. programu o kwotę 102.536,00zł

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
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