
UCHWAŁA NR XXXI/ 224 /2021 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 22 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 
2021-2026 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 920 i z 2021 r.poz.1038) 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 2021 r. poz. 305 i 1535) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/188/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026, zmienionej 
uchwałą Nr XXVI/199/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026, uchwałą Nr XXVII/201/2021 Rady 
Powiatu Tureckiego z dnia 18 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026 oraz uchwałą Nr XXIX/210/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 
28 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na 
lata 2021-2026, 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 podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Tureckiego 

 
 

Piotr Szewczyński 
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Uzasadnienie 
 

do uchwały Nr XXXI/224/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 września 2021 r.  
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego  

na lata 2021-2026 
 

 

W oparciu o analizę wykonania budżetu Powiatu Tureckiego wprowadza się zmiany do uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026: 

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

    budżetowych WPF w planie 2021 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 567.278,41 zł, w tym:  

a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 457.178,01 zł, z tego ; 

  zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych o kwotę 134.000,00 zł 

  zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 

(wiersz 1.1.4) o kwotę 209.311,01 zł, 

  zwiększa się pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 113.867,00 zł; 

b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 110.100,40 zł, w tym: 

  dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) 

zwiększa się o 110.100,40 zł; 

 

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 60.034,41 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 437.458,01 zł, z tego wydatki na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 390.475,69 zł. 

b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zmniejsza się o 377.423,60 zł, w tym zmniejsza się 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 377.423,60 zł, w tym (wiersz 

2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

zmniejsza się o kwotę 97.244,00 zł. 
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3. Wynik budżetu (wiersz 3 ) zwiększa się o 507.244,00 zł i przyjmuje wartość -     

7.536.944,00 zł. 

4. Przychody budżetu (wiersz 4 ) zmniejsza  się o 507.244,00  zł z tego nadwyżka 

budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zmniejsza się o 507.244,00 zł w tym na pokrycie 

deficytu budżetu (wiersz 4.2.1) zmniejsza się o 507.244,00 zł.  

5. Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.3) o kwotę 24.038,00 

zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 

9.3.1.1) o kwotę 22.659,00 zł. 

6. Zmniejsza się wydatki objęte limitem na 2021 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 

ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 230.044,00 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) 

zwiększa się o kwotę 277.200,00 zł i wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o 

507.244,00 zł. 

 

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

    budżetowych WPF w prognozie na 2022 rok dokonuje się zmian w związku ze zmianą   

    harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „Przebudowa oddziałów Samodzielnego  

    Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” które będzie realizowane w latach 2021-2022  

    ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 507.244,00 zł, w tym: 

a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 507.244,00 zł, w tym zwiększa się 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 507.244,00 zł, w tym 

zwiększa się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 507.244,00 zł. 

2. Wynik budżetu (wiersz 3 ) zmniejsza się o 507.244,00  i  przyjmuje   

wartość – 5.458.694,00 zł. 
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3. Przychody budżetu (wiersz 4 ) zwiększa się o 507.244,00 zł w tym  nadwyżka 

budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zwiększa się o 507.244,00 zł i w kwocie 

5.458.694,00 przeznacza się na pokrycie deficytu (wiersz 4.2.1). 

4. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2022 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 

pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 701.583,63 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 

10.1.1) zwiększa się o kwotę 816.700,00 zł i wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) 

zmniejsza się                o 115.116,37 zł. 

 

III. W załączniku Nr 2 do uchwały obejmującym wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych 

dokonuje się następujących zmian: 

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

471.539,63 zł, w tym:  

- wydatki bieżące  zwiększa się o kwotę 1.093.900,00 zł ( wiersz 1a.) 

- wydatki majątkowe  zmniejsza się o kwotę 622.360,37 zł ( wiersz 1b.) 

 

Limit wydatków  na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 230.044,00 zł, w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  277.200,00 zł (wiersz 1a); 

- wydatki majątkowe  zmniejsza się o kwotę 507.244,00 zł ( wiersz 1b) 

Limit wydatków  na rok 2022 zwiększa się o kwotę 701.583,63 zł, w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  816.700,00 zł (wiersz 1a); 

- wydatki majątkowe  zmniejsza się o kwotę 115.116,37 zł ( wiersz 1b) 

 

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

(wiersz 1.3): 

a) w ramach wydatków bieżących : 

- dodaje się zadanie pn. „Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w 

sezonie zimowym 2021/2022” na kwotę łącznych nakładów i limitem zobowiązań w 

wysokości 67.900,00 zł. Limit wydatków w 2021roku ustalono na kwotę 27.200,00 zł i w 

2022 roku na kwotę 40.700,00 zł. 

- dodaje się zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu 

Tureckiego w sezonie zimowym 2021/2022” z okresem realizacji 2021-2022 na kwotę 
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łącznych nakładów i limitem zobowiązań w wysokości 700.000,00 zł. Ustalono limity 

wydatków w wysokości  250.000,00 zł na 2021 r. i 450.000,00 zł na 2022 rok. 

-  dodaje się zadanie pn. „Dotacja na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w 

m.Tuliszków” z okresem realizacji 2021-2022 na kwotę łącznych nakładów i limitem 

zobowiązań w wysokości 6.000,00 zł. Limit wydatków w wysokości 6.000,00 zł ustalony 

został na 2022 rok. 

- dodaje się zadanie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych ” z okresem 

realizacji 2021-2022 na kwotę łącznych nakładów i limitem zobowiązań w wysokości 

320.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 roku z limitem wydatków w 

wysokości  320.000,00 zł. 

  

b) w ramach wydatków majątkowych: 

- w zadaniu pn. „ Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o 

kwotę 507.244,00 zł i na 2022 rok zwiększa się limit wydatków o kwotę 507.244,00 zł w 

związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.  

- w zadaniu pn. „Budowa drogi nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km” 

zmniejsza się kwotę łącznych nakładów i limit wydatków na 2022 rok o kwotę              

722.360,37 zł.  

- dodaje się zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków :  droga nr 

4545P ul. Jabłonna, droga nr 4549P ul. Górna, droga nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, 

droga nr 4551P ul. Parkowa, droga nr 4550P ul. Targowa” z okresem realizacji 2021-2022 

na kwotę łącznych nakładów i limitem zobowiązań w wysokości 100.000,00 zł. Limit 

wydatków w wysokości 100.000,00 zł ustalony został na 2022 rok. 
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