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UCHWAŁA NR ……………… 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …………………………. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2015-2024 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz  art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  

z późn. zm.)  Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

    § 1 

Do Uchwały Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 

wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale. 

 

§ 2 

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata  

    2015- 2024” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie       

    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy  

    Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie  

    zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 

2015-2024 

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych  

w okresie od dnia 18 września do dnia …… października 2015 r. 

 

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 132 308 zł,    

 

  zmiany wprowadzono uchwałą nr  V-247/2015 r. z dnia  22 września  2015 r. Zarządu Powiatu  

Wołomińskiego  

 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, 

 

 zmiany wprowadzono uchwałą nr  V-249/2015 r. z dnia  22 września  2015 r. Zarządu Powiatu  

Wołomińskiego  

 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17 870 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat, 

 

 zmiany wprowadzono uchwałą nr  V-270/2015 r. z dnia 6 października  2015 r. Zarządu Powiatu  

Wołomińskiego  

 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 31 203 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat, 

 

 zmiany wprowadzono uchwałą nr  V-275/2015 r. z dnia 6 października  2015 r. Zarządu Powiatu  

Wołomińskiego  

 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 972 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat, 

 zmiany wprowadzono uchwałą nr ……../2015 r. z dnia … października  2015 r.  Zarządu  Powiatu 

Wołomińskiego 

 zwiększenie dochodów  bieżących o kwotę  28 000 zł   w działach 852, 801  i 853  . dotacja celowa 

otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat, 

 

 zmiany wprowadzono uchwałą nr ……../2015 r. z dnia … października  2015 r. Rady Powiatu 

Wołomińskiego 

 zwiększenie dochodów  o kwotę 37 263 zł  w tym:  

  zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37 263  zł , w tym :  

             - w dziale 750 Administracja publiczna  o kwotę 12 016 zł , 

             - w dziale  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających  

               osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  o kwotę  18 570 zł , 

             - w dziale 801 Oświata i wychowanie  o kwotę 6 677 zł. 

 

 

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 132 308 zł  

 

       Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99 888 zł  

  zmiany wprowadzono uchwałą nr V-247/2015 r. z dnia 22  września  2015 r. Zarządu Powiatu  

Wołomińskiego  

 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę  10 000 zł  wydatki bieżące zakup usług pozostałych – dowóz 

podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu 85203, 

 zmiany wprowadzono uchwałą nr V-249/2015 r. z dnia 22  września  2015 r. Zarządu Powiatu  

Wołomińskiego  

 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę  17 870 zł  wydatki bieżące: 

- kwota 7 870 zł dla Komendy powiatowej PSP w Wołominie 75411, 

- kwota 10 000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 85231. 

 zmiany wprowadzono uchwałą nr V-270/2015 r. z dnia 6 października  2015 r. Zarządu Powiatu  

Wołomińskiego  

 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę  31 203 zł  wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej PSP  

w Wołominie 75411, 
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 zmiany wprowadzono uchwałą nr V-275/2015 r. z dnia 6 października  2015 r. Zarządu Powiatu  

Wołomińskiego  

 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę  7 972 zł  wydatki bieżące dla szkół podległych powiatowi: 

- w rozdziale 80102 kwota 3 047 zł 

- w rozdziale 80110 kwota 4 925 zł 

 zmiany wprowadzono uchwałą nr ……../2015 r. z dnia … października  2015 r.  Zarządu  Powiatu 

Wołomińskiego 

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę  28 000 zł   w działach 852 ( kwota 15000 zł) ,801 ( kwota 3000 

zł )   i 853   ( kwota 10 000 zł ) 

 

 zmiany wprowadzono uchwałą nr ……../2015 r. z dnia … października  2015 r. Rady Powiatu 

Wołomińskiego 

 zwiększenie wydatków o kwotę zł w tym :  

      zwiększenie wydatków  bieżących o kwotę   24 843  zł , w tym :  

                  -  w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 6 150  zł, 

     -  w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 12 016 zł, 

    - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6 677 zł, 

    zmniejszenie   wydatków bieżących o kwotę  20 000  zł,  w tym  

                 - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę  20 000 zł 

 

   zwiększenie wydatków  majątkowych  o kwotę  475 000 zł,  w tym  

                - w dziale 600  Transport i łączność o kwotę  340 000 zł, 

  - w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 50 000 zł, 

  - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 70 000 zł 

   - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę  15 000 zł zł 

 zmniejszenie wydatków  majątkowych  o kwotę  442 580  zł, w tym  

                - w dziale 600  Transport i łączność o kwotę 40 000 zł, 

                - 750 Administracja publiczna o kwotę 32 580 zł, 

  - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 370 000 zł 

 

 

III. Przedsięwzięcia  
Zmiana  kwot  przeznaczonych na realizację przedsięwzięć   

- o charakterze  majątkowym :  
Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na 

odcinku Kury do drogi krajowej nr 50” - Polepszenie warunków. 

Zwiększenie nakładów na zadanie o 73 000 zł tj do kwoty 173 000 zł. Zmiana wysokości  nakładów  dotyczy  

roku 2016. 

 Łączne nakłady finansowe kwota       173 000 zł. 

 Limit wydatków 2015        kwota          40 000 zł. 

 Limit wydatków 2016        kwota        133 000 zł. 

Limit zobowiązań 173 000 zł (umowa niepodpisana) 

 

Nowe    przedsięwzięcia. 
Do wykazu przedsięwzięć  dodaje się   następujące  przedsięwzięcia : 

- o charakterze  majątkowym :  

Przedsięwzięcie pn. Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik. - Zwiększenie bezpieczeństwa 

ruchu. 

Zmiana   okresu  realizacji zadania ( z zadania rocznego na dwuletnie ) pozwoli na nieprzerwaną  realizację 

zadania. 

 Łączne nakłady finansowe kwota       59 168 zł. 

 Limit wydatków 2015        kwota         7 774 zł. 

 Limit wydatków 2016        kwota        51 394 zł. 

Limit zobowiązań 31 869 zł ( podpisana jedna umowa na realizację zadania). 

 

-  o charakterze bieżącym 

Przedsięwzięcie pn. „Zakup licencji oprogramowanie platformy nauczania "itslearning" dla powiatowych 

placówek oświatowych. 

Wprowadzenie  zadania  jest związane  z  wprowadzeniem nowych praktyk w edukacji. 

 Łączne nakłady finansowe kwota       108 240 zł. 

 Limit wydatków 2015        kwota         27 060 zł. 

 Limit wydatków 2016        kwota         27 060zł. 
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 Limit wydatków 2017        kwota         27 060 zł. 

 Limit wydatków 2018        kwota         27 060 zł. 

Limit zobowiązań 108 240 zł (umowa niepodpisana). 

 

Przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie Internetu mobilnego na potrzeby Wydziału Edukacji , Kultury i 

Promocji - Pałac w Chrzęsnem”. 

 

 Łączne nakłady finansowe kwota          2 306 zł. 

 Limit wydatków 2015        kwota             330 zł. 

 Limit wydatków 2016        kwota          1 078 zł. 

 Limit wydatków 2017        kwota             898 zł. 

 Limit zobowiązań 2 306 zł (umowa niepodpisana). 

 

   

IV. Limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zostały uaktualnione w wyniku analizy 

podpisanych umów. 

 

 

 

 


