
UCHWAŁA NR XXXVII/256/2022 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 7 marca 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, 1773, 1927, 1981 i 2270) 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, 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 XXXVII/256/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 7 marca 2022 
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego  

na lata 2022-2027 
 

 

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. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 182.480,83 zł, w tym:  

a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 182.480,83 zł, w tym: 

  dochody z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) zmniejsza się o 35.098,00 zł; 

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

zwiększa się o 217.578,83 zł, 

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.761.534,55 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 1.674.453,93 zł, z tego wydatki na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 185.702,00 zł i 

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zwiększa się o 500.000,00 zł, 

b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 1.087.080,62 zł, w tym zwiększa się 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 1.087.080,62 zł. 

3. Wynik budżetu (wiersz 3) przyjmuje wartość   – 23.597.691,59 zł. 

4. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 2.579.053,72 zł z tego: 

a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (wiersz 4.1) zmniejsza się o 1.000.000,00 

zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.1.1) zmniejsza się o 500.000,00 zł, 

b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wiersz 4.3) zwiększa się o 

3.079.053,72 zł. 

5. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (wiersz 4.4) zwiększa się o 500.000,00 zł. 

6. Kwotę długu zmniejsza się o 1.000.000,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł. 

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

– 4.464.889,62 zł.  
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8. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (wiersz 

7.2) zwiększa się o 2.087.080,62 zł. 

9. Zwiększa się 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) o kwotę 41.876,83 zł, w 

tym dotacje i środki o charakterze bieżącym  (wiersz 9.1.1) zwiększa się o 41.876,83 zł, w tym 

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.1.1.1) zwiększa się o 38.647,51 zł. 

10. 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 998.751,93 zł, w 

tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.3.1) zwiększa się o 998.751,93 zł, w tym 

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.3.1.1) zwiększa się o 

956.041,15 zł. 

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

(wiersz 10.1) o kwotę 898.066,49 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 

45.421,98 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 852.644,51 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 wydatki ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym: 

a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 1.000.000,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i 

zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 1.000.000,00 zł.  

2. Wynik budżetu (wiersz 3)zmniejsza się o 1.000.000,00 zł i przyjmuje wartość 500.000,00 zł. 

    3. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 1.000.000,00 zł z tego: 

a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (wiersz 4.1) zwiększa się o 1.000.000,00 zł, 

 

  

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

         ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 852.644,50 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2)   

         zwiększa się o 852.644,50 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 1.705.289,01 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 

          1.705.289,01 zł (wiersz 1b). 
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Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 898.066,49 zł, w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o 45.421,98 zł (wiersz 1.a); 

- wydatki majątkowe zwiększa się o 852.644,51 zł (wiersz 1b); 

Limit wydatków  na rok 2023 zwiększa się o kwotę 852.644,50 zł, w tym: 

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  852.644,50 zł (wiersz 1b); 

 

2. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (wiersz 1.1) w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.1.1): 

a) w zadaniu pn. „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” : 

- realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Turku zwiększa się limit wydatków w 

2022 roku o kwotę 46.791,77 zł, 

- realizowanym przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich zwiększa się limit 

wydatków w 2022 roku o kwotę 12.466,92 zł, 

- realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Turku zmniejsza się limit wydatków w 2022 

roku o kwotę 13.836,71 zł. 

 

3. 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. „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem 

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

łączne nakłady o kwotę 1.705.289,01 zł oraz limit wydatków w 2022 roku o kwotę 852.644,51 zł i 

w 2023 roku o kwotę 852.644,50 zł.  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25B33629-0B58-42AA-93C2-09F868161DA9. Podpisany Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Uzasadnienie



