
- Projekt- 
Uchwała Nr XIII/……./2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2011 roku 

 
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego 

na lata 2012–2022. 
 
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 
ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  
z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
Uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012–2015, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2022, zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie  

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
 

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 
przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania 
zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych 
realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 



§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012 roku. 
 

§ 7 
 
Uchyla się z dniem 31.12.2011 roku uchwałę Nr III/37/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 27.01.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2011–2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XIII/…/2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2011 roku 

 

 
 



 
 
 
 
 
 



               Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XIII/…/2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2011 roku 

                    
 
 
 

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWI ĄZAŃ NA LATA 2012-2022 

Lp. Tytuł dłużny 

Planowana 
 kwota długu  

na dzień 
31.12.2011r. 

Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Kredyty i pożyczki łącznie: 10 125 387,80 13 466 933,80 12 373 437,80 10 491 774,80 8 610 112,80 7 119 279,80 5 646 716,80 4 233 572,00 2 876 350,00 1 651 704,00 647 023,00 0,00 

  kredyty   7 155 933,00 10 979 920,00 9 729 280,00 8 478 642,00 7 228 004,00 6 019 366,00 4 810 728,00 3 602 090,00 2 393 452,00 1 317 390,00 461 293,00 0,00 

  pożyczki 2 969 454,80 2 487 013,80 2 644 157,80 2 013 132,80 1 382 108,80 1 099 913,80 835 988,80 631 482,00 482 898,00 334 314,00 185 730,00 0,00 

2. 
Kwota spłaconych rat 
kredytów 394 584,00 788 945,00 1 250 640,00 1 250 638,00 1 250 638,00 1 208 638,00 1 208 638,00 1 208 638,00 1 208 638,00 1 076 062,00 856 097,00 461 293,00 

3. 
Kwota spłaconych rat 
pożyczek 464 221,00 482 441,00 593 901,00 631 025,00 631 024,00 282 195,00 263 925,00 204 506,80 148 584,00 148 584,00 148 584,00 185 730,00 

  RAZEM RATY 858 805,00 1 271 386,00 1 844 541,00 1 881 663,00 1 881 662,00 1 490 833,00 1 472 563,00 1 413 144,80 1 357 222,00 1 224 646,00 1 004 681,00 647 023,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XIII/…/2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2011 roku 

 
 

Wykaz przedsięwzięć do WPI 
 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objaśnienia  
 

do uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012 – 2022  

 

 
 

 
Uwagi ogólne: 
 
Załączniki Nr 1 i Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

na lata 2012–2022 zostały sporządzone przy użyciu formularzy udostępnionych w systemie 

informatycznym „Besti@”. 

 
Dochody: 
 
W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2022 zwanej dalej  

w objaśnieniach Uchwałą przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2013 – 2014  

na następującym poziomie: 

1. rok 2013 – 3,39% 

2. rok 2014 – 2,90% 

3. rok 2015 – 2,05% 

Założono w związku z powyższym tendencję malejącą w zakresie relatywnego wzrostu 

dochodów w prognozowanym okresie czasu. W zakresie dochodów majątkowych 

uwzględniono w szczególności dochody, które Powiat Wodzisławski otrzyma w ww. latach  

na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załącznik Nr 3 do Uchwały. 

Prognozowanie dochodów kończy się na roku 2015 gdyż zgodnie z przedłożonymi 

dokumentami rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji ww. przedsięwzięć. 

 
Wydatki: 
 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 

zaciągniętych już kredytów i pożyczek jak i planowanych do zaciągnięcia w roku 

budżetowym 2012. W roku budżetowym 2012 planuje się zaciągnięcie pożyczki  

w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 751 045,00 zł oraz kredytu bankowego 

wysokości 4 612 932,00 zł na pokrycie planowanego na 2012 rok deficytu budżetowego. 

Z uwagi na konieczność spełnienia reguły wynikającej z art. 242 ustawy o finansach 



publicznych nie przewiduje się w kolejnych latach znaczącego wzrostu wydatków 

bieżących, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Pozycja „Wydatki 

związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia etatowych 

członków zarządu oraz wydatki planowane w rozdziale 75019 klasyfikacji budżetowej 

Rady Powiatu. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do Uchwały 

wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji  

w latach następnych. W WPF ujęte jest przedsięwzięcie wieloletnie  

pn. „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śl.”, którego źródłem finansowania są budżetowe dochody celowe takie 

jak opłaty gromadzone w ramach rozdziału 90019 klasyfikacji budżetowej „Wpływy  

i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 

w wysokości 390 831,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w kwocie 105 333,00 zł oraz pożyczka 

z WFOŚiGW w wysokości 751 045,00 zł. Całość wydatków inwestycyjnych na 2012 rok 

ujęto w budżecie w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”,  

z uwagi na fakt, iż ww. źródła finansowania są zapewnione. Niemniej jednak należy 

zauważyć, iż na zadanie „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.” został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, który został oceniony 

pozytywnie, lecz z powodu ograniczonej ilości środków finansowych został umieszczony 

na liście rezerwowej. Należy zaznaczyć, iż dysponent środków unijnych może podjąć 

decyzję o przesunięciu projektu z listy rezerwowej na listę projektów wybranych  

do dofinansowania. Gdyby taki przypadek miał miejsce planuje się odstąpienie  

od umowy pożyczki z WFOŚiGW i zmianę źródła finansowania ze środków zwrotnych, 

tj. pożyczki na bezzwrotne, tj. dotację z budżetu samorządu województwa. Biorąc pod 

uwagę powyższą możliwość, utrzymanie tego zadania w wykazie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ustawy o finansach publicznych jest zasadne. Wycofanie tego przedsięwzięcia mogłoby 

oznaczać rezygnację z ubiegania się o fundusze unijne. Konsekwencją takiego stanu 

rzeczy jest rozbieżność w kwocie wydatków na programy realizowane z udziałem 

środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych wyodrębnionych  

w projekcie budżetu na 2012 rok, z kwotą przedsięwzięć realizowanych z udziałem 

środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych ujętych w uchwale 

WPF. 



 
Przychody. 
 
W 2012 rok planuje się wprowadzenie do budżetu przychodów w łącznej kwocie  

7 818 677,00 zł, z tego na pożyczkę przypadnie kwota 751 045,00 zł, na kredyt bankowy 

przypadnie kwota 4 612 932,00 zł natomiast na wolne środki 2 454 700,00 zł. 

 
Rozchody. 
 
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów  

i pożyczek jak i kredytu i pożyczki, które powiat planuje zaciągnąć w 2012 roku. 

Szczegółowe zestawienie spłaty długu zawarte jest w załączniku Nr 2 do Uchwały. 

 
Wynik bud żetu. 
 
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją 

„Wydatki ogółem”.  

 
Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy  
o finansach publicznych.  
 

Planowana kwota długu na rok 2012 w wysokości 13 466 933,80 zł obejmuje: 

1. kwotę długu z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, którego wysokość 

kształtować się będzie na poziomie 6 366 988,00 zł oraz kredytu planowanego  

do zaciągnięcia w roku budżetowym 2012 w wysokości 4 612 932,00 zł, 

2. kwotę długu z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość 

kształtować się będzie na poziomie 1 735 968,80 zł oraz pożyczki planowanej  

do zaciągnięcia w roku budżetowym 2012 w wysokości 751 045,00 zł, 

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana  

w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. I tak: 

1. w roku 2013 nadwyżkę w wysokości 1 844 541,00 zł planuje się w całości 

przeznaczyć na rozchody, 

2. w roku 2014 nadwyżkę w wysokości 1 881 663,00 zł planuje się w całości 

przeznaczyć na rozchody, 

3. w roku 2015 nadwyżkę w wysokości 1 881 662,00 zł planuje się w całości 

przeznaczyć na rozchody. 

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  Przepisy wprowadzające  

ustawę o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)  na lata 2011-2013 



objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 

ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady 

określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. Obliczone 

wskaźniki są korygowane o dług zaciągnięty w związku z realizacją programów z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 243 ust. 3 

pkt. 1 ustawy o finansach publicznych).  

Zgodnie z treścią art. 122 ust. 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) zarząd ma obowiązek załączenia informacji o relacji  

o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2011-2013. Należy 

nadmienić, iż w załączniku Nr 1 do WPF-u, w kolumnach 12-14a wyszczególniono dane 

dotyczące relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2012-

2013. Biorąc pod uwagę powyższe relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych w latach 2012 i 2013 kształtuje się w następujący sposób:  

1. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 wynosi w roku 2012 1,76% 

natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 

1,72%. Z tego wynika, iż w roku 2012 wskaźnik spłaty z art. 243 jest spełniony. 

2. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 wynosi w roku 2013 1,65% 

natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 

2,01%. Z tego wynika, iż w roku 2013 wskaźnik spłaty z art. 243 nie jest spełniony. 

 

 

 

Skarbnik Powiatu 

 

          /-/ mgr Mariusz Rakowski



 


