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Objaśnienia do projektu 
Uchwały Nr XLIV/ ....... /2014 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 czerwca 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 

do  zmienionego, uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego, budżetu powiatu 

na  2014 rok. Zmiany budżetu w powyższym zakresie polegają na: 

a) zwiększeniu planu dochodów ogółem na 2014 rok o kwotę 1 561 052,79 zł, z tego 

na dochody bieżące przypada kwota 470 052,79 zł, a na dochody majątkowe przypada 

kwota 1 091 000,00zł, 

b) zwiększeniu planu wydatków na 2014 rok o kwotę 1 737 525,79 zł, z tego na wydatki 

bieżące przypada kwota 470 052,79 zł, a na wydatki majątkowe przypada kwota 

1 267 473,00 zł. 

2) Zwiększenia planu przychodów z  tytułu pożyczki, którą planuje się zaciągnąć ze środków 

będących w  dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w  Katowicach z przeznaczeniem na  dofinansowanie kosztów zadania pn. „Termomodernizacja 

budynku ośrodka zdrowia w Wodzisławiu Śląskim na os. XXX-lecia 60” o kwotę 176 473,00 zł. 

Zmiana kwoty planowanych przychodów powoduje konieczność aktualizacji prognozy kwoty 

długu ujętej w wierszu 6 załącznika Nr 1 UchWPF. Pożyczkę planuje się zaciągnąć w 2014 roku, 

natomiast jej spłata rozłożona będzie na  10 lat począwszy od marca 2017 roku. 

3) Dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do UchWPF, polegających 

na: 

a) Wprowadzeniu w ww. załączniku przedsięwzięcia pn. "Edukacja europejska kluczem 

do  kariery zawodowej", które będzie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w   Pszowie w ramach programu „Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna”. W związku 

z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 321 580,00 zł tytułem 

łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na  realizację tego zadania, z tego: 

− limit wydatków na 2014 rok wyniesie 160 790,00 zł, 

− limit wydatków na 2015 rok wyniesie 158 790,00 zł, 



 8

− limit wydatków na 2016 rok wyniesie 2 000,00 zł. 

b) Wprowadzeniu w ww. załączniku nowego przedsięwzięcia pn. „Wspólnie z nauczycielami 

zawodowcami tworzymy program komputerowy dla bezrobotnych", które będzie 

realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. w ramach programu 

„Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna”. W związku z powyższym, w  załączniku Nr 2 

do UchWPF wykazuje się kwotę 349 132,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych 

przeznaczonych na  realizację tego zadania, z tego: 

− limit wydatków na 2014 rok wyniesie 261 697,00 zł, 

− limit wydatków na 2015 rok wyniesie 87 435,00 zł. 

c) Wprowadzeniu w ww. załączniku nowego przedsięwzięcia pn. "Mobilny pracownik 

na wyspach i kontynencie”, które będzie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Wodzisławiu Śl. w ramach programu „Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna”. 

W związku z powyższym, w  załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 

408 492,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na  realizację 

tego zadania, z tego: 

− limit wydatków na 2014 rok wyniesie 300,00 zł, 

− limit wydatków na 2015 rok wyniesie 408 192,00 zł. 

d) Wprowadzeniu w ww. załączniku nowego przedsięwzięcia pn. „Chronimy Europę”, które 

będzie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 

w  ramach programu „Erasmus+ Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany 

dobrych praktyk”. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się 

kwotę 39 346,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na  realizację 

tego zadania, z tego: 

− limit wydatków na 2014 rok wyniesie 27 520,00 zł, 

− limit wydatków na 2015 rok wyniesie 5 913,00 zł, 

− limit wydatków na 2016 rok wyniesie 5 913,00 zł. 

e) Zwiększeniu w 2015 roku limitu wydatków o kwotę 177 991,00 zł przeznaczonych 

na realizację przedsięwzięcia pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu 

Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej” 

realizowanego przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego 

w Wodzisławiu Śl. Zmiana limitu wydatków ma  swoje uzasadnienie w fakcie zwiększenia 

szacowanej wartości przetargu informatycznego, a co za tym idzie zwiększenie ogólnej 

wartości zadania. W związku z  powyższym wzrosną łączne nakłady finansowe 

na realizację ww.  programu. 

f) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka 

zdrowia w Wodzisławiu Śląskim na os. XXX-lecia 60”, które będzie realizowane 

przez  Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. W związku 
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z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 595 972,00 zł tytułem 

łącznych nakładów finansowych na  realizację przedsięwzięcia, z tego: 

− limit wydatków na 2014 rok wyniesie 460 637,00 zł, 

− limit wydatków na 2015 rok wyniesie 67 668,00 zł, 

− limit wydatków na 2016 rok wyniesie 67 667,00 zł, 

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 

      /-/ mgr Mariusz Rakowski 

 

 
 


