
UCHWAŁA NR XXXVI/253/2022 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 18 lutego 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 
2022-2027 

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, 1236, 1535 i 1773) 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, 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 XXXVI/253/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 lutego 2022 
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego  

na lata 2022-2027 
 

 

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia ostatecznej kwoty promesy dotyczącej 

dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

z Ministerstwem Sportu i Turystyki wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027: 

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

WPF w planie 2022 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.408.377,82 zł, w tym:  

a) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zmniejsza się o 1.408.377,82 zł, w tym: 

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

zmniejsza się o 1.408.377,82 zł; 

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7.331.586,16 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 2.980.360,00 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 1.619.219,00 zł, 

b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 4.351.226,16 zł, w tym zwiększa się inwestycje 

i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 4.351.226,16 zł, w tym (wiersz 2.2.1.1) wydatki o 

charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 

4.472.425,34 zł. 

3. Wynik budżetu (wiersz 3) zmniejsza się o 8.739.963,00 zł i przyjmuje wartość -      

-21.018.637,87 zł. 

4. Przychody budżetu ( wiersz 4) zwiększa się o 8.739.963,98 zł z tego: 

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2 ) zwiększa się o 4.252.428,20 zł,  

b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wiersz 4.3.1) zwiększa się o 

4.487.535,78 zł. 
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5. Różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) zmniejsza się o 

2.980.360,00 zł i przyjmuje ona wartość – 2.972.916,52 zł.  

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

7.2) zwiększa się o 5.759.603,98 zł. 

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

(wiersz 10.1) o kwotę 5.878.055,62 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 

5.878.055,62 zł. 

 

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

WPF w prognozie na 2023 rok dokonuje się następujących zmian: 

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.270.000,00 zł, w tym:  

a) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 1.270.000,00 zł, w tym: 

  ze sprzedaży majątku ( wiersz 1.2.1) zwiększa się o 270.000,00 zł, 

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

się o 1.000.000,00 zł; 

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.270.000,00 zł, w tym: 

a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 1.270.000,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje 

i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 1.270.000,00 zł. 

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

ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 1.265.629,62 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) 

zwiększa się o 1.265.629,62,00 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 2.671.259,24 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 

          2.671.259,24 zł ( wiersz 1b). 

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 5.878.055,62 zł, w tym: 

- wydatki majątkowe zwiększa się o 5.878.055,62 zł (wiersz 1b); 

Limit wydatków  na rok 2023 zwiększa się o kwotę 1.265.629,62 zł, w tym: 
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- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  1.265.629,62 zł (wiersz 1b); 

 

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

(wiersz 1.3) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2): 

- w zadaniu pn. „Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Turku” zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę która nie została 

wykorzystana w 2021 roku tj. 4.472.426,00 zł.   

- w zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem 

komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” zwiększa się 

łączne nakłady o kwotę 269.678,24 zł oraz limit wydatków w 2022 roku o kwotę 199.839,12 zł i w 

2023 roku o kwotę 69.839,12 zł.  

            - 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 w Turku”. Ustala się łączne nakłady finansowe  

            na kwotę 2.401.581,00 zł i limit wydatków na 2022 rok na kwotę 1.205.790,50 zł oraz na     

            2023 rok w kwocie 1.195.790,50 zł  
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