
   Uchwała Nr XLI/ 276 /2013                            

  Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 20 grudnia 2013r. 

 

w   sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. 

 

Na podstawie art.227, art.228, art. 230 ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 i poz.938) Rada Powiatu w Prudniku uchwala,  co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się  wieloletnią prognozę finansową Powiatu Prudnickiego na lata 2014 – 2017 wraz z 

prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 

do uchwały. 

 

§2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów 

zobowiązań określonych w tym załączniku 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy 

 

§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu 

uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

 

§5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX 112 / 2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 21grudnia 2012r. w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego, z późniejszymi zmianami. 

  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej                                              
  na lata 2014 -2017  Powiatu Prudnickiego 
 
DOCHODY 
 
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2017 przyjęto wzrost dochodów bieżących zgodnie z 
wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących 
podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja - Maj 2011r. 
opublikowanymi przez Ministra Finansów. W latach 2014-2015 do planu dochodów doliczono środki z 
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 733.564zł. oraz w 2015r. w kwocie ok.11.236.000 zł.. Plan 
dochodów na 2014r. wynika z decyzji Ministra Finansów (subwencje) oraz Wojewody Opolskiego  
( dotacje celowe). Pozostałe dochody zaplanowano z zachowaniem zasady ostrożności. Pozostałe 
dochody wynikają z budżetów projektów lub wniosków o płatność. W zakresie dochodów 
majątkowych-sprzedaż majątku zaplanowano w 2014r. w kwocie 450.000 zł. Pozostałe dochody 
majątkowe dotyczą współfinansowania inwestycji ze środków europejskich. 
 
WYDATKI 
 
Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych oraz 
planu przychodów na 2014r. związanych wyłącznie z realizacją projektów z środków europejskich. 
Głównym składnikiem wydatków bieżących są wynagrodzenia i składki. Zaplanowano ok. 0,2-0,5% 
wzrost wynagrodzeń i składek. 
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu, dotyczą funkcjonowania Rady Powiatu i 
Zarządu Powiatu (nieetatowi członkowie Zarządu).W 2014r. przewidziano wydatki na poziomie 2013 r. 
Wykaz tzw. przedsięwzięć zawarto w załączniku, w którym ujęto zadania na wartość 114.330zł. W 
wykazie nie wykazuje się zadań o charakterze rocznym, oraz których realizacja zakończy się w 2014r. 
 
PRZYCHODY 
 
Zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.929.215zł., które w całości dotyczą 
projektów z środków europejskich. 
W następnych latach nie zaplanowano zaciągania kredytów i pożyczek. 
  
ROZCHODY  
 
Spłatę kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych. Kredyty zaplanowane do 
zaciągnięcia 2014r. dotyczące części z środków europejskich zostaną spłacone w następnym roku po 
zakończeniu realizacji projektów, natomiast kredyty dotyczące udziału własnego, przewidziano do 
spłaty w ciągu 9 lat. W 2014 r. wystąpi  znaczący wzrost rozchodów budżetu związany z wykupem 
obligacji komunalnych.  
Od 2014 r. do 2020r. wykup obligacji wyniesie 1 milion rocznie. W związku z powyższym powiat musi 
wypracować nadwyżkę operacyjną (nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). 
 
 
WYNIK BUDŻETU 
 
Wynik budżetu to różnica między dochodami i wydatkami ogółem. Znak minus oznacza deficyt 
budżetu i planowany jest w 2014r. w kwocie 10.923.808zł i zostanie pokryty przychodami. Planowany 
deficyt związany są z realizacją projektów z środków europejskich. W pozostałych latach planuje się 
nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych rozchodów budżetu. 
 
PROGNOZA KWOTY DŁUGU 
 
Prognozę kwoty długu sporządzono do 2023r., to jest do okresu na jaki zaplanowano spłatę kredytów i 
wykup obligacji.  
Obligacje komunalne wykażą na koniec 2013r. stan 7.000.000zł 
Pozostałe rozchody dotyczą spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planu 2014r. 
Od roku 2014 dopuszczalne wskaźniki zadłużenia określa się zgodnie z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych i powiat spełnia te wymogi. 
 
W kolumnie "Wykonanie za 2013r." z powodu braku danych wpisano plan na 30 września 2013r. 
 


