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UCHWAŁA NR 0025.23.31.2015
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na
lata 2015 - 2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. 2013.885 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

W uchwale Nr 111/12/2014 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015 - 2021,
zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/38/2015 z dnia 26 marca 2015
roku, wprowadza się następujące zmiany:

l. W załączniku Nr l do uchwały:
l) w pozycji Dochody ogółem w 2015 roku kwotę 73 158 162,00 zł zwiększa się do

wysokości 73 493 112,00 zł,

2) w pozycji Dochody bieżące w 2015 roku kwotę 68047 162,00 zł zwiększa się do
wysokości 68 257 112,00 zł,

3) w pozycji Dochody majątkowe w 2015 roku kwotę 5 111 000,00 zł zwiększa się do
wysokości 5 236 000,00 zł,

4) w pozycji Wydatki ogółem w 2015 roku kwotę 73993955,30 zł zwiększa się do
wysokości 74 968 082,21 zł,

5) w pozycji Wydatki bieżące w 2015 roku kwotę 65970455,30 zł zwiększa się do
wysokości 66 449 582,21 zł,

6) w pozycj i Wydatki majątkowe w 2015 roku kwotę 8 023 500,00 zł zwiększa się do
wysokości 8 518 500,00 zł,

7) w pozycji Wynik budżetu w 2015 roku kwotę -835 793,00 zł zrruema się do
wysokości l 474 970,21 zł,

8) w pozycji Przychody budżetu w 2015 roku kwotę 1 851 857,22 zł zwiększa się do
wysokości 2 491 034,13 zł,

9) w pozycji Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę
l 851 857,22 zł zwiększa się do wysokości 2 491 034,13 zł.

Załącznik Nr l do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego
na lata 2015-2021 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2015-2021 zdanie w brzmieniu: "Zwiększa się plan przychodów w
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2015 r. pochodzqcych z wolnych środków, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 uojp o
kwotę 1 851 857,22 zł" otrzymuje nowe brzmienie "Zwiększa się plan przychodów w
2015 r. pochodzqcych z wolnych środków, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o
kwotę 639176,91 zł do wysokości 2491034,13 zł.

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Kolskiego

Wieńczysław Oblizajek
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.23.31.2015

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 28 maja 2015 roku

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

l. Zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa wart. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 639 176,91 zł do wysokości
2491 034,13 zł

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok dokonanych:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.15.25.2015 z dnia l kwietnia 2015 r.,

- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VIl/46/20 15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VlII/65/20 15 z dnia 28 maja 2015 r.
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