
Uchwała Nr 56/290/2015 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 22 października 2015 roku 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023 

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

  



projekt 

Uchwała Nr  IX  /      / 2015 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 27 października 2015 roku 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego  

na lata 2015 – 2023 

 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.)  art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 

243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku  

poz. 885 z późn. zm.)  

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

W uchwale Nr III / 27 /2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 

roku  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 

2023  

z późn. zm. § 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 4.1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z 

tytułu umów zawieranych na czas określony, 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, do kwoty 5 151 250, - zł. 

 

2.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z 

tytułu umów zawieranych na czas określony, 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, do kwoty 4 566 950, - zł. 

  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego 

na lata 2015 – 2023,  dokonanych na podstawie uchwały Nr  IX/    /2015 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 27 października 2015 roku. 

 

Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas 

określony, 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, w tym:  

1)dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty 5 151 250,- zł (było 4 625 550,-), 

2)w zakresie  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych i inspekcji  do kwoty 

4 566 950,- zł (było 4 285 250,-)  jak w zestawieniu: 

 
Nazwa 

jednostki 

Wyszczególnienie – zakres umowy  Kwota zobowiązania z tytułu 

zawarcia umów w 2015 roku na 

czas określony 

1 2 3 

Starostwo 

Powiatowe 

-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, 

-dostęp do Internetu 

-usługi telefonii komórkowej 

-dostawa wody do dystrybutorów 

-usługi pocztowe (było 126 000,-) 

-zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości 

-usługi zdrowotne - medycyna pracy 

-dostawa energii elektrycznej  

-usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru  

-opracowanie planu transportu (było 0,-) 

 

17 300,- 

9 000,- 

15 400,- 

1 000,- 

350 000,- 

46 500,- 

3 600,- 

119 600,- 

1 900,- 

20 000,- 

 Razem  584 300,- 

ZSP Nr 1 -usługi pocztowe  

-dostawa energii elektrycznej 

-dostęp do internetu i serwis internetu bezprzewodowego 

3 000,- 

64 000,- 

7 000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ZSP Nr 2 -dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej 

-dostawa energii elektrycznej 

-usługi telefonii komórkowej 

-dostęp do internetu 

-wynajem pływalni na zajęcia w-f 

566 000,- 

287 700,- 

3 300,- 

6 300,- 

20 400,- 

ZSP Nr 3 - usługi telefonii stacjonarnej 

-dostęp do internetu 

-monitoring i konserwacja systemu alarmowego 

-usługi pocztowe 

-zakup materiałów biurowych i  eksploatacyjnych 

-usługi zdrowotne  - medycyna pracy 

-usługa hostingowa 

-serwis obsługi kotłów 

14 000,- 

1 100,- 

10 700,- 

4 000,- 

18 000,- 

9 500,- 

200,- 

6 500,- 

ZSO  -usługi telefonii stacjonarnej 

-usługi telefonii komórkowej 

-usługi pocztowe 

-dostawa energii elektrycznej  

5 500,- 

2 100,- 

2 800,- 

55 700,- 

CKU i 

OD i DZ 

-dostawa  energii elektrycznej   

-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe 

-dostęp do internetu 

-usługi zdrowotne  - medycyna pracy 

-serwis sieci komputerowej 

96 000,- 

10 300,- 

4 500,- 

4 500,- 

1 250,- 

CEZ -dostawa wody i odprowadzanie ścieków 

-dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej 

-dostawa energii elektrycznej  

-usługi telefonii stacjonarnej 

-usługa Internet DSL 

-dostawa wody do dystrybutorów 

220 000,- 

1 148 000,- 

180 000,- 

2 300,- 

2 200,- 

7 400,- 



-usługi pocztowe 

-usługi poligraficzne 

9 200,- 

6 300,- 

ZS Nr 6  -dostawa wody i odprowadzanie ścieków 

-dostawa  energii elektrycznej  

-usługi telefonii stacjonarnej 

-zakup paliwa  

-zakup posiłków 

-usługi monitoringu  

25 300,- 

17 000,- 

10 800,- 

36 700,- 

23 200,- 

3 000,- 

PPP -usługi telefonii stacjonarnej 

-usługi telefonii komórkowej 

-dostęp do Internetu   

-obsługa bhp 

-usługi zdrowotne  - medycyna pracy 

1 200,- 

1 200,- 

1 000,- 

2 400,- 

1 500,- 

ZPO-W -dostawa energii elektrycznej 

-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe 

-usługi telefonii stacjonarnej 

-usługi telefonii komórkowej 

-obsługa bhp 

-usługi pralnicze 

-zakup środków żywności  

 44 000,- 

1 000,- 

11 000,- 

1 200,- 

1 000,- 

5 000,- 

178 800,- 

ZDP -dostawa energii elektrycznej 

-usługi telefonii stacjonarnej  

-usługi telefonii komórkowej 

-zimowe utrzymanie dróg 

18 300,- 

1 000,- 

1 000,- 

350 000,- 

PCPR -usługi telefonii komórkowej 

-dostęp do internetu 

 

 

 

300,- 

900,- 

DPS -usługi telefonii stacjonarnej 

-usługi telefonii komórkowej 

-konserwacja windy 

-utylizacja odpadów medycznych 

-zakup posiłków dla mieszkańców (było 522 400,-) 

-usługi pralnicze 

1 700,- 

4 400,- 

4 800,- 

7 200,- 

804 100,- 

144 000,- 

PUP -usługi telefonii komórkowej 

-usługi zdrowotne  - medycyna pracy 

-dostawa energii elektrycznej  

2 500,- 

4 400,- 

38 000,- 

PINB -dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe 

-dostęp do internetu 

500,- 

800,- 

KP PSP -usługi telefonii komórkowej 

-usługi pocztowe 

-telewizja kablowa 

-dostęp do Internetu   

10 000,- 

1 500,- 

2 800,- 

3 700,- 

DD -dostawa energii elektrycznej  20 000,- 

 Razem jednostki  4 566 950,- 

 OGÓŁEM  5 151 250,- 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 


