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Objaśnienia do projektu 
Uchwały Nr XLVIII/ ....... /2014 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 30 października 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) Konieczności doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w załączniku nr 1 do UchWPF 

do  zmienionego, uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego, budżetu powiatu 

na  2014 rok. Zmiany budżetu, o których mowa powyżej polegają na: 

a) zwiększeniu planu dochodów ogółem na 2014 rok o kwotę 1 142 753,93 zł z tego 

na dochody bieżące przypada kwota 711 973,93 zł, a na dochody majątkowe przypada 

kwota 430 780,00 zł, 

b) zwiększeniu planu wydatków na 2014 rok o kwotę 1 142 754,93 zł, z tego na wydatki 

bieżące przypada zmniejszenie o kwotę 96 025,07 zł, a na wydatki majątkowe przypada 

zwiększenie o kwotę 1 238 780,00 zł. 

2) Konieczności dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do UchWPF, 

polegających na: 

a) Zwiększeniu limitu wydatków bieżących na rok 2015 o kwotę 8 000,00 zł 

oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych na rok 2015 o kwotę 1 545 885,00 zł 

przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. ”System Informacji Przestrzennej 

Powiatu Wodzisławskiego - narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji 

publicznej”. Zmiany limitu wydatków dokonuje się w związku z częściowym 

przesunięciem wykonania umów oraz płatności związanych z realizacją ww. zadania 

z roku 2014 na rok 2015. Łączne nakłady finansowe związane z przedsięwzięciem 

nie ulegają zmianie. 

b) Zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 270 176,00 zł oraz zwiększeniu limitu 

wydatków na rok 2015 o kwotę 75 482,00 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia 

pn. ”Mam zawód – mam pracę w regionie”. Zmiana limitów wydatków ma swoje 

uzasadnienie w fakcie podpisania aneksu do umowy, na mocy którego nastąpiło 

zmniejszenie łącznych nakładów finansowych projektu o kwotę 228 589,00 zł 

oraz wydłużenie okresu jego realizacji do roku 2015.  



 13

c) Zmniejszeniu w 2014 roku limitu wydatków o kwotę 3 839,00 zł przeznaczonych 

na realizację programu Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół 

pn. „Zabierz ze sobą tylko wspomnienia, pozostaw tylko ślady stóp – odpowiedzialna 

turystyka w Unii Europejskiej” realizowanego przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Radlinie. Zmniejszenie limitów wydatków związane jest ze zmianami kursu euro które 

zaszły w trakcie realizacji ww. projektu. W związku z powyższy zmniejszeniu ulegają 

również łączne nakłady finansowe związane z realizacją przedsięwzięcia. 

d) Zmniejszeniu w 2014 roku limitu wydatków, przeznaczonych na pokrycie kosztów 

przedsięwzięcia pn.  ,,Greener World” realizowanego przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu „Uczenie się przez całe 

życie Wielostronne Projekty Szkół” z kwoty 50 128,00 zł do kwoty 39 091,00 zł 

oraz jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2015 roku z kwoty 12 280,00 zł 

do kwoty 31 690,00 zł. Powyższa zmiana limitów wydatków wynika z faktu poniesienia 

niższych niż pierwotnie planowano kosztów w 2014 roku i związku z tym zaistniała 

możliwość przesunięcia planowanych wydatków do  wykonania w 2015 roku. Łączne 

nakłady finansowe na realizację ww. zadania pozostają bez zmian. 

e) Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 3 348,00 zł przeznaczonych na projekt 

pn.  „Internet w każdym domu". Zmiana limitów wydatków ma swoje uzasadnienie 

w fakcie podpisania aneksu do umowy, na mocy którego Powiat otrzyma dodatkowe środki 

na realizację ww. projektu. W związku z powyższy o ww. kwotę zwiększeniu ulegają 

również łączne nakłady finansowe związane z realizacją przedsięwzięcia. 

f) Zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 500,00 zł, oraz zwiększeniu limitu 

wydatków na rok 2015 o kwotę 2 079,00 zł przeznaczonych na projekt pn.  „Razem znaczy 

lepiej" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana limitów 

wydatków ma swoje uzasadnienie w fakcie podpisania aneksu do umowy, na mocy którego 

Powiat otrzyma dodatkowe środki na realizację ww. projektu. W związku z powyższy 

zwiększeniu ulegają również łączne nakłady finansowe związane z realizacją 

przedsięwzięcia o kwotę 1 579,00 zł. 

g) Przesunięciu terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach” w  związku z brakiem 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie ww. zadanie 

w  bieżącym roku budżetowym. Dodatkowo należy uwzględnić zmianę formy 

organizacyjnej z zespołu szkół na liceum ogólnokształcące. 

h) Przesunięciu terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.” w związku z brakiem możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie ww. zadanie w  bieżącym roku 

budżetowym. 
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i) Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 150 000,00 zł przeznaczonych 

na realizację zadania pn. „Wykonanie usług w powiatowych przewozach pasażerskich 

o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r.” w związku z planowanym zwiększeniem pomocy finansowej udzielanej przez 

gminy Godów, Gorzyce i Lubomia Powiatowi Wodzisławskiemu na organizację 

powiatowych przewozów użyteczności publicznej. W związku z powyższy zwiększeniu 

ulegają również łączne nakłady finansowe związane z realizacją ww. przedsięwzięcia. 

Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie należy uaktualnić również o niezrealizowane 

w 2013 roku na to zadanie wydatki w wysokości 158 835,00 zł. W konsekwencji łączne 

nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu per saldo o kwotę 8 835,00 zł. 

j) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Założenie w systemie GEO-INFO bazy 

danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT, bazy danych obiektów 

topograficznych - BDOT500 oraz utworzenie mapy zasadniczej. Miasto Radlin i Miasto 

Rydułtowy”, które będzie realizowane przez  Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego 

w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się 

kwotę 1 038 120,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na  realizację 

przedsięwzięcia, z tego: 

− limit wydatków na 2014 rok wyniesie 480 000,00 zł, 

− limit wydatków na 2015 rok wyniesie 558 120,00 zł. 

k) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Założenie w systemie GEO-INFO bazy 

danych w postaci rastrowej dla obszaru, na którym prowadzona jest analogowa mapa 

zasadnicza z wyłączeniem terenu w granicach miasta Radlin i Rydułtowy”, które będzie 

realizowane przez  Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 

W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 46 000,00 zł 

tytułem łącznych nakładów finansowych na  realizację przedsięwzięcia, z tego: 

− limit wydatków na 2014 rok wyniesie 36 000,00 zł, 

− limit wydatków na 2015 rok wyniesie 10 000,00 zł. 

l) Wykreśleniu z rejestru przedsięwzięć zadania pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka 

zdrowia w Wodzisławiu Śląskim na os. XXX-lecia 60”, realizowanego przez  Powiatowy 

Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. w związku z tym, iż zadanie 

to zostanie w całości zrealizowanie w 2014 roku, a nie jak pierwotnie planowano w latach 

2014-2016. 

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 


