
UCHWAŁA NR XXXIII/232/2021 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 28 października 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 i 1834) 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 , 1236, 1535 i 1773) 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, 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, uchwałą Nr XXXI/224/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 września 2021 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026 oraz uchwałą Nr 
XXXII/227/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 13 października 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 XXXIII/232/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 października 2021 r.  
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego  

na lata 2021-2026 
 

 

W oparciu o analizę wykonania budżetu Powiatu Tureckiego oraz koniecznością zabezpieczenia 

środków na wkład własny dla planowanych inwestycji w infrastrukturę sportową przy I LO w Turku 

na lata 2022 - 2023 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 1.123.212,40 zł, w tym:  

a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 867.309,40 zł do kwoty 

95.517.920,81 zł, z tego ; 

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

osób prawnych o kwotę 54.000,00 zł, 

  zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 92.050,00 zł (wiersz 1.1.3), 

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

(wiersz 1.1.4) o kwotę 537.219,48 zł, 

  zwiększa się pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 184.039,92 zł; 

b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 255.903,00 zł, w tym: 

- dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1) zwiększa się o 653,00 zł, 

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

zwiększa się o 255.250,00 zł; 

 

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 716.884,60 zł do kwoty 110.032.292,55 zł, w tym: 
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a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 649.886,48 zł, z tego wydatki na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 389.660,19 zł. 

b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zmniejsza się o 1.366.771,08 zł, w tym zmniejsza się 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 1.366.771,08 zł, w tym (wiersz 

2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

zmniejsza się o kwotę 188.022,68 zł. 

3. Wynik budżetu (wiersz 3 ) zwiększa się o 1.840.097,00 zł i przyjmuje wartość – 

5.696.847,00 zł. 

4. Przychody budżetu (wiersz 4 ) zmniejsza  się o 985.811,11  zł, z tego kredyty, pożyczki, 

emisja papierów wartościowych (wiersz 4.1) zmniejsza się o 4.000.000,00 zł, z czego na 

pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o 1.800.000,00 zł. Wolne środki (wiersz 4.3) 

zwiększa się o 3.014.188,89 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.2.1) 

zmniejsza się o 40.097,00 zł.  

5. Rozchody budżetu (wiersz 5) zwiększa się o 854.285,89 zł, w tym inne rozchody 

niezwiązane ze spłatą długu (wiersz 5.2) zwiększa się o 854.285,89 zł. 

6. Kwotę długu (wiersz 6) zmniejsza się o kwotę 4.000.000,00 zł. 

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

ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 438.022,68 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) 

zmniejsza się o 438.022,68 zł. 

W planie 2022 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.854.285,89 zł do kwoty 103.829.870,84 zł, w tym: 

a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 3.854.285,89 zł, w tym zwiększa się 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 3.854.285,89 zł. 

2. Wynik budżetu (wiersz 3 ) zmniejsza się o 3.854.285,89 zł i przyjmuje wartość –  

-9.312.979,89 zł. 

3. Przychody budżetu (wiersz 4 ) zwiększa  się o 3.854.285,89  zł, z tego kredyty, pożyczki, 

emisja papierów wartościowych (wiersz 4.1) zwiększa się o 3.000.000,00 zł, z czego na 

pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o 1.500.000,00 zł. Nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych (wiersz 4.2) zwiększa się o 354.285,89 zł do kwoty 7.812.979,89 zł, w tym na 
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pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.2.1) zwiększa się o 2.354.285,89 zł i zwiększa się inne 

przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (wiersz 4.5) o kwotę 500.000,00 zł. 

4. Kwotę długu (wiersz 6) zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł. 

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

ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 4.328.705,68  zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) 

zwiększa się o 4.328.705,68 zł. 

W planie 2023 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 250.000,00 zł, w tym:  

a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 97.602.397,67 

zł, z tego: 

- zwiększa się pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 250.000,00 zł. 

Według wykonania roku 2021, w pozycji dochody bieżące podwyższono o 250.000,00 zł planowane 

dochody bieżące roku 2023. 

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 96.102.397,67 zł, w tym: 

a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 500.000,00 zł, w tym zwiększa się 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 500.000,00 zł. 

3. Wynik budżetu (wiersz 3 ) zmniejsza się o 250.000,00 zł i przyjmuje wartość –  

1.500.000,00 zł. 

         4. Rozchody budżetu (wiersz 5) zmniejsza się o 250.000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych 

kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (wiersz 5.1) zmniejsza się o 

250.000,00 zł. 

         5. Kwotę długu (wiersz 6) zmniejsza się o kwotę 750.000,00 zł. 

6. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2023 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 

ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 1.857.509,00  zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) 

zwiększa się o 1.857.509,00 zł. 

W planie 2024 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 99.272.969,61 zł, w tym: 
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a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 750.000,00 zł, w tym zwiększa się 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 750.000,00 zł. 

2. Wynik budżetu (wiersz 3 ) zmniejsza się o 750.000,00 zł i przyjmuje wartość –  

1.000.000,00 zł. 

         3. Rozchody budżetu (wiersz 5) zmniejsza się o 750.000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych 

kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (wiersz 5.1) zmniejsza się o 

750.000,00 zł. 

Po analizie wykonania budżetu za 9 miesięcy oraz przeniesieniu części wydatków majątkowych, co 

do których planuje się otrzymanie dofinansowania z programów rządowych na lata 2022-2023, 

szacuje się, iż nie wystąpi potrzeba zaciągnięcia kredytu planowanego w roku 2021. W związku z 

powyższym zmniejsza się pozycje przychodów z w/w tytułu o kwotę 4.000.000,00 zł, a zwiększa się 

kwotę przychodów w pozycji wolne środki, o których  mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 

3.014.188,89 zł. 

Kwoty planu dochodów i wydatków na lata 2022-2023 ulegną zamianie po otrzymaniu 

dofinansowania na wspomniane zadnia majątkowe. 

Na dzień ustalenia zmian w WPF na lata 2021-2026 w zakresie zmiany kwoty i planowanego terminu 

zaciągnięcia zobowiązania kredytowego nie zmienia się kosztów obsługi zadłużenia. 

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów bieżących w roku 2021 i uwzględnieniu wytycznych do 

WPF na 2022 zwiększa się planową kwotę dochodów bieżących w 2023 r. o 250.000,00 zł. 

II. 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 

5.748.192,00 zł, w tym:  

- wydatki majątkowe  zwiększa się o kwotę 5.748.192,00 zł ( wiersz 1b.) 

 

Limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 438.022,68 zł, w tym: 

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 438.022,68 zł (wiersz 1b); 

Limit wydatków  na rok 2022 zwiększa się o kwotę 4.328.705,68 zł, w tym: 
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- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  4.328.705,68 zł (wiersz 1b); 

Limit wydatków  na rok 2023 zwiększa się o kwotę 1.857.509,00 zł, w tym: 

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  1.857.509,00 zł (wiersz 1b); 

 

1. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 1.1) 

a) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.1.2): 

– w zadaniu „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” 

realizowane przez Starostwo Powiatowe z okresem realizacji od 2016 do 2022 roku zwiększa 

się łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 28.000,00 zł. Ustala się limit wydatków w 2021 

roku – 1.641,85 zł, w 2022 roku – 466.022,68 zł. 

 

2. 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 majątkowych (wiersz 1.3.2): 

- w zadaniu 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” (wiersz 1.3.2.5) ulega zmianie nazwa zadania i 

przyjmuje brzmienie  ”przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545P ul. 

Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa”; 

 

- dodaje się zadanie pn. „przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej – przebudowa 

bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i 

trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym” z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku. 

Ustala się łączne nakłady i limit zobowiązań na kwotę 1.195.791,00 zł oraz  limit wydatków w 

2022 roku – 1.195.791,00 zł; 

 

- dodaje się zadanie pn. „budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz 

łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w 

Turku” z okresem realizacji od 2021 do 2023 roku. Ustala się łączne nakłady i limit 
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zobowiązań na kwotę 4.074.401,00 zł oraz limit wydatków w 2022 roku - 2.216.892,00 zł, w 

2023 roku - 1.857.509,00 zł; 

 

- dodaje się zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Tarnowa – 

Władysławów” realizowane przez Starostwo Powiatowe z okresem realizacji od 2021 do 

2022 roku. Ustala się łączne nakłady i limit zobowiązań na kwotę 450.000,00 zł. Ustala się 

limit wydatków w 2022 roku – 450.000,00 zł. 
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