UCHWALA NR 0025.101.142.2016
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie:

wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (j.t, - Dz. U. 2016.814) i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych
(j.t. Dz. U. 2016.1870)
Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co
następuje:

§1
Do

uchwały

2016

Nr

0025.96.13l.2016

r. w sprawie

Powiatu Kolskiego
1.

projektu

Zarządu

uchwały

na lata 2017-2027

w przedmiocie

wprowadza

W załączniku

Nr 1 dokonuje

1)

się wartości w pozycjach:

Zwiększa

Powiatu

Kolskiego

z dnia

09 listopada

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

się następujące

się następujących

zmiany:

zmian:

- Dochody ogółem w roku 2017 i w latach następnych o kwotę 58 100,57 zł (kol. I),
- Dochody bieżące w roku 2017 i w latach następnych o kwotę 58 100,57 zł (kol.
l. I),

- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2017 i
w latach następnych

o kwotę 58 100,57 (kol. 1.1.5),

- Wydatki ogółem w roku 2017 i w latach następnych o kwotę 58 100,57 (kol. 2),
- Wydatki bieżące w roku 2017 i w latach następnych o kwotę 58 100,57 zł (kol.
2.1),

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2017 i w
latach następnych

o kwotę 30 286,79 zł (kol. 11.1),

- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w roku 2017 o kwotę 17053,00
w roku 2018 o kwotę 16123,00

zł a w roku 2019 o kwotę

16318,00

zł,

zł (kol. 11.3 i

11.3.1),

- Dochody bieżqce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa wart. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 58 100,57 zł (kol.
12.0,12.1.1,12.1.1.1),

- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa wart. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 290 502,86 zł (kol.
12.3,12.3.1,12.3.2)

2) Uzupełnia

.

się pozycję

12.5 "Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami" o kwotę 764 364,87 zł w roku 2017 i 220 786,43 zł. w roku 2018.
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2.

W załączniku Nr 2 dokonuje się poniższych zmian:
l) Zmniej sza się limit zobowiązań dla zadania "Dofinansowanie do zadnia pn.:
" Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z
rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" do
wysokości 5 383 259,03 zł,
2) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.
"Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym
powiatów tureckiego i kolskiego"
Okres realizacji: 2017-2019
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych w Kole
Łączne nakłady finansowe 49494,00 zł (z tego w roku 2017 - 17 053,00 zł, 201816 123,00 zł, a w roku 2019 - 16318,00 zł)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Kolskiego

._/w:;~/

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.101.142.2016
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wywołanie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wniosku o wprowadzenie
poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 2027 wynika ze zmian wprowadzonych autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok, wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: " Kształcenie
zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i
kolskiego" oraz z zapisów Uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata
2017-2027.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.
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