
Uchwała Nr 141/785/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 16 marca 2017 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2030 

 

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.814 z poźn. 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 2017 – 2030. 

 

   

      § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

     
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt 

Uchwała Nr XXVII /  /2017 

Rady Powiatu Stalowowolskiego  

z dnia 29 marca 2017 roku 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego 

na lata 2017 – 2030 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 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 2016 roku,  

poz. 1870 z późn. zm.)  Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami 

Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 29 marca 2017 roku włącznie, dokonuje się zmiany 

załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIII/ 164/ 2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

12 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017 – 2030 z póź. zm., który otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 niniejszej  uchwały. 

 

§ 2 

1.Zmienia się zakres wykonywania  przedsięwzięcia pn. „Powiat Stalowowolski stawia na 

zawodowców” określonego w załączniku Nr 2 do uchwały  Nr XXIII/ 164/2016 w związku 

z  aktualizacją  harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu w wyniku przeniesienia 

oszczędności na wydatkach z roku 2016 oraz zmianą kwalifikacji wydatków majątkowych  na 

wydatki bieżące zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej. 

2.Zmienia się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w roku 

2017 do kwoty 3 385 042,- zł. 

3.W związku ze zmianą określoną w ust. 1i 2 załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XXIII/ 164/2016 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3         

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zaakceptowano: 

Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu 

Andrzej Ziarek – Radca Prawny 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr    /    /2017 

 Rady Powiatu Stalowowolskiego  

 z dnia 29 marca 2017 roku 

 
Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 

2017 – 2030,  dokonanych na podstawie uchwały Nr           /     /2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia  29 marca 2017 roku. 

 

W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego 

na 2017 rok podjętymi do dnia 29 marca 2017 roku włącznie: 

I. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian: 

1) plan dochodów ogółem na kwotę  119 909 269,- zł (zwiększenie o kwotę 477 619,-) w tym: 

a) dochody bieżące na kwotę              97 178 257,- zł (zwiększenie o kwotę 228 203,-) z tego: 

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19 531 406,- zł (zmniejszenie o kwotę 8 167,-) 

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 800 427,- zł (bez zmian) 

- podatki i opłaty – 4 241 289,- zł (zwiększenie o kwotę 208 000,-) 

- subwencja ogólna – 47 629 516,- zł (zmniejszenie o kwotę 1 120 786,-) 

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 24 975 619,- zł (zwiększenie o kwotę 1 149 156,-) 

b) dochody majątkowe  na kwotę 22 731 012,- zł (zwiększenie o kwotę 249 416,-) z tego: 

- ze sprzedaży majątku 2 892 940,- zł (bez zmian) 

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 19 838 072,- zł (zwiększenie o kwotę 249 

416,-) 

2) plan wydatków ogółem na kwotę 128 809 269,- zł (zwiększenie o kwotę  477 619,-) w tym: 

       a)  wydatki bieżące na kwotę       93 835 072,- zł (zmniejszenie o kwotę  14 110,-) 

       b)  wydatki majątkowe na kwotę 34 974 197,- zł (zwiększenie o kwotę  491 729,-). 

 

II. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych dłużej niż jeden rok budżetowy w 

związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz  przeniesieniem wydatków 

majątkowych do wydatków bieżących zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej projektu pn. 

„Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-

2016 roku, dla którego: 

a) ustala się w zakresie wydatków  bieżących:  

Limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi ogółem  5 381 948,- zł (było 4 573 092,-) w tym: 

     - w 2017 roku na kwotę                                          3 385 042,- zł (było 2 576 186,-) 

     - w 2018 roku na kwotę                                          1 175 424,- zł (bez zmian) 

     - w 2019 roku na kwotę                                             821 482,- zł (bez zmian) 

b) ustala się w zakresie wydatków  majątkowych: 

Limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi                  0,- zł (było 402 871,-) w tym: 

 - w 2017 roku na kwotę                                                      0,- zł (było 402 871,-) 

 

 

III. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian. 

IV. Prognozowane przychody i rozchody pozostają bez zmian. 

V. Kwota długu pozostaje bez zmian. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


