
UCHW ALA NR VII/60/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na
lata 2019 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t.: Dz. U. z 2019 r. , poz. 511 ) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. ,poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu
Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/2112018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 - 2027 zmienionej
(Uchwalą Rady Powiatu Kolskiego Nr V1/48/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku) wprowadza
się następujące zmiany:

1. Załącznik
Kolskiego

2. Załącznik
Kolskiego

Nr l do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr l do niniejszej uchwały.

Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian
dokonanych w załącznikach Nr l i 2.

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.
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§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewod niczący
Rady Powiatu Kolskiego
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Marek Świątek



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2019- 2027

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o
- wolne środki budżetu powiatu z lat ubiegłych o kwotę 554 272,69 zł.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych:

Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.19.21.2019 z dnia 13 marca 2019 r.,
Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VII/59/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

3. Zmianą poręczenia w związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole z kwoty 850000,00 zł
do kwoty 2 145 000,00 zł, z czego:
w roku 2019 - 293 000,00 zł
w roku 2020 - 465 000,00 zł
w roku 2021 - 448000,00 zł
w roku 2022 - 431000,00 zł
w roku 2023 - 414000,00 zł
w roku 2024 - 94 000,00 zł

4. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2

l) W ramach przedsięwzięcia pn. "Staż zawodowy uczniów ZSRCKU w Kościelcu
drogq do zdobycia lepszej pracy" przenosi się kwotę w wysokości 5 600,00 zł z
tytułu niewykonanego planu za rok 2018 do planu na rok 2019, zwiększając limit
do wysokości 472 067,42 zł.

2) Dokonuje się zmian w ramach przedsięwzięcia pn. "Nowoczesne technologie w
kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego
powiatów tureckiego i kolskiego" w związku z koniecznością dostosowania planu do
zakresu realizowanego projektu.

3) Dostosowuje się limity zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich
realizacji.

PRZEWODNICZĄCY
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