
UCHWAŁA NR XXXIV/238/2021 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 22 listopada 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, 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,  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 oraz uchwałą Nr XXXIII/232/2021 
Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 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 XXXIV/238 /2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2021 r.  
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego  

na lata 2021-2026 
 

 

W oparciu o analizę wykonania budżetu Powiatu Tureckiego oraz w związku z uzyskaniem przez Powiat 

wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 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 3.619.693,00 zł, w tym:  

a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 3.620.693,00 zł, z tego; 

  zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) o kwotę 3.282.021,00 

zł, 

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

(wiersz 1.1.4) o kwotę 287.972,00 zł, 

  zwiększa się pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 50.700,00 zł; 

b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zmniejsza się o 1.000,00 zł, w tym: 

  dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1) zmniejsza się o 1.000,00 zł; 

 

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.569.529,00 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 750.879,00 zł, z tego wydatki na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 373.889,00 zł, 

b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 818.650,00 zł, w tym zwiększa się 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 818.650,00 zł, w tym (wiersz 

2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa 

się o kwotę 1.000.000,00 zł. 

3. Wynik budżetu (wiersz 3) zwiększa się o 2.050.164,00 zł i przyjmuje wartość -      
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-3.646.683,00 zł. 

4. Różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) zwiększa się o 

2.869.814,00 zł i przyjmuje ona wartość 3.668.760,63 zł.  

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

ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 2.501.268,52 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 

24.000,00 zł a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o 2.477.268,52 zł. 

 

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

budżetowych WPF w prognozie na 2022 rok dokonuje się następujących zmian: 

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8.463.774,00 zł, w tym:  

c) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 8.463.774,00 zł, w tym: 

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

zwiększa się o 8.463.774,00 zł; 

6. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8.463.774,00 zł, w tym: 

7. wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 8.463.774,00 zł, w tym zwiększa się 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 8.463.774,00 zł. 

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

ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 9.690.069,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 

978.200,00 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 8.711.869,00 zł. 

 

III. 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 7.205.000,48 zł, w tym:  

          - wydatki bieżące  zwiększa się o kwotę 970.400,00 zł ( wiersz 1a.) 

                - wydatki majątkowe  zwiększa się o kwotę 6.234.600,48 zł ( wiersz 1b.) 

 

Limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 2.501.268,52 zł, w tym: 

- wydatki bieżące  zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł ( wiersz 1a.) 

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.477.268,52 zł (wiersz 1b); 
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Limit wydatków  na rok 2022 zwiększa się o kwotę 9.690.069,00 zł, w tym: 

- wydatki bieżące  zwiększa się o kwotę 978.200,00 zł ( wiersz 1a.) 

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  8.711.869,00 zł (wiersz 1b); 

Limit wydatków  na rok 2023 zwiększa się o kwotę 28.200,00 zł, w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  28.200,00 zł (wiersz 1a); 

 

 

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 bieżących: 

 

- w zadaniu pn. "obsługa audytu wewnętrznego" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 

kwotę 36.000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o 24.000,00 zł; 

- dodaje się poz. „obsługa bankowa Powiatu Tureckiego” z okresem realizacji od 2021 roku 

do 2023 roku i ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 56.400,00 zł. Limit zobowiązań 

w 2022 roku – 28.200,00 zł i w 2023 roku – 28.200,00 zł. 

- dodaje się poz. „zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń” z okresem realizacji od 

2021 roku do 2022 roku i ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 

950.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku – 950.000,00 zł.  

 

b) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2): 

 

- wykreśla się zadanie pn. „budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 

2,014 km” na łączną kwotę nakładów finansowych 2.477.268,52 zł. Limit wydatków na 2021 rok 

zmniejsza się o 2.477.268,52 zł oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 201.641,16 zł. 

- dodaje się zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – 

Turek na odcinku Władysławów – Kuny”. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 

150.000,00 zł i limit wydatków na 2022 rok na kwotę 150.000,00 zł.  

            - dodaje się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia     

           Piekary”. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 4.356.959,00 zł i limit wydatków na    

           2022 rok na kwotę 4.356.959,00 zł.  

           - dodaje się zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m.   

           Grąbków”. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 4.204.910,00 zł i limit wydatków  
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           na 2022 rok na kwotę 4.204.910,00 zł.  
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