
UCHWAŁA NR XLVI/307/2022 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego 
na lata 2022-2030 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. 
poz.528) oraz art. 226 ust. 1, 3 i 4 oraz 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692,0 1725 i 1964) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/248/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027, zmienionej 
uchwałą Nr XXXVI/253/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027, uchwałą Nr XXXVII/256/2022 
Rady Powiatu Tureckiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027, uchwałą Nr XXXVIII/261/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 
28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-
2027, uchwałą Nr XLI/274/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030, uchwałą Nr XLII/282/2022 Rady 
Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030, uchwałą Nr XLIII/291/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 
31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-
2030, uchwałą Nr XLIV/293/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030, uchwałą Nr XLIV/293/2022 Rady 
Powiatu Tureckiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030 oraz uchwałą Nr XLV/302/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 
24 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 
2022-2030, wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik 
budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody, kwotę 
długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

2) załącznik Nr 2 do uchwały obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Tureckiego 

 
 

Piotr Szewczyński 
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Uzasadnienie 
 

do uchwały Nr XLVI/307/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada  2022 roku 
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego  

na lata 2022-2030 
 
Wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 

2022-2030: 

 

I. W załączniku Nr 1 do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych 

WPF: 

 W planie 2022 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 533.562,93 zł, w tym:  

a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 533.562,63 zł, w tym: 

  dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się 

o 533.562,93 zł, 

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 533.562,93 zł, w tym: 

- wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 725.203,93 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 637.312,79 zł. 

- z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.2.) zmniejsza się o 100.000,- zł. 

- wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zmniejsza się o 191.641,00 zł, w tym zmniejsza się inwestycje i 

zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 191.641,00 zł. 

3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość   – 

4.693.140,78 zł.  

4. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (wiersz 

7.2) zmniejsza się o 191.641,00 zł. 

5. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.1) zwiększa się o 251.743,00 zł, w tym dotacje i 

środki o charakterze bieżacym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.1.1) zwiększa się o 

251.743,00 zł w tym środki określone wart.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 251.743,00 zł. 

  W planie roku 2023 dokonuje się następujących zmian: 
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1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.200.000,00zł, w tym:  

a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 1.200.000,00 zł, w tym 

- dochody bieżące z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) zwiększa się o 1.200.000,00 zł. 

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.200.000,00 zł, w tym: 

 - wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 1.200.000,00zł, w tym zwiększa się inwestycje i 

zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 1.200.000,00zł 

W planie 2024 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 580.000,00 zł, w tym:  

a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 580.000,00 zł, w tym: 

  dochody z tytułu subwencji ogólnej  (wiersz 1.1.3) zwiększa się o 580.000,00 zł. 

                  b)  wydatki ogółem (wiersz 2) zwiększa się o kwotę 580.000,00zł w tym;  

- wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 580.000,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i 

zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 580.000,00 zł. 

 

II. W załączniku Nr 2 do uchwały obejmującym wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF 

dokonuje się następujących zmian: 

1.   Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem, łączne nakłady (wiersz 1) o    kwotę 

4.515.047,37 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.515.047,37 zł (wiersz 1.b). 

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 3.609,00zł 

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 2.352.782,00 zł, w tym: 

 - wydatki majątkowe zwiększa się o 2.352.782,00 zł (wiersz 1.b); 

Limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 2.158.656,37 zł, w tym: 

 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.158.656,37 zł (wiersz 1.b); 

2. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 

(wiersz 1.3), z tego:  

 

a) w ramach majątkowych wiersz 1.3.2): łączne nakłady zwiększa się o kwotę 4.515.047,37 zł  
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-  limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 3.609,00zł, 

-  limit wydatków  w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.352.782, 00zł 

       -  limit wydatków w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.158.656,37 zł 

 Zmienia się łączne nakłady i limity dla zadania :  

1. zadnie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa-Władysławów – Turek na odcinku 

Władysławów –Kuny zwiększa się łączne nakłady o 200.000zł w tym limit wydatków  na rok 2022 zwiększa 

się o 3.609,00zł a limit roku 2023 zwiększa się o kwotę 196.391,00zł ( wiersz1.3.2..14) 

2. zadania pn. Budowa budynku administracyjno- biurowego na potrzeby Poradni –Psychologiczno- 

Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego łączne nakłady zwiększa się o kwotę 4.315.047,37zł w tym limit 

wydatków na rok 2023 zwiększa się  o kwotę 2 156,391,00zł a limit wydatków  na rok   2024 zwiększa się o  

kwotę  2 158 656,37zł ( wiersz 1.3.2.17) 
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