
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 

 Zmiany przedmiotowej uchwały związane są przede wszystkim ze zmianami 

zaproponowanymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na 2017 rok przygotowanym na sesję w dniu 17 stycznia 2017 roku oraz 

decyzjami, jakie w ostatnim czasie podjął Zarząd Powiatu, a które mają wpływ na kształt i 

zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Zmiany te w odniesieniu do roku 2017 dotyczą:  

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 250.000 zł, w tym : 

- dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych. Pozytywny trend realizacji ww. dochodów w roku 

2016 pozwala prognozować uzyskanie wpływów na wyższym poziomie. 

- dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy 

finansowej z gminy Nowe Miasto nad Wartą na realizację zadań drogowych. 

2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 778.500 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących 

o kwotę 51.100 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 727.400 zł.  

3. zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 528.500 zł .  

 

W załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:  

1. wykreślenia zadania pn. „Budowa kładki przy ul. Brodowskiej w Środzie 

Wielkopolskiej nad Strugą Średzką”.  

2. ujęcia umowy o świadczenie usługi dostępu do internetu – internet mobilny. Łączne 

nakłady finansowe określono na kwotę 13.125 zł, w tym w roku 2017 – 4.200 zł, 2018 

– 6.300 zł, 2019 – 2.625 zł. Planowane jest zawarcie umowy na lata 2017 – 2019. 

3. ujęcia umowy o świadczenie usług dostępu do internetu - neostrada (dotyczy 

lokalizacji na ul. Niedziałkowskiego). Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 

1.000 zł, w tym w roku 2017 – 480 zł, 2018 – 480 zł, 2019 – 40 zł. Planowane jest 

zawarcie umowy na lata 2017 – 2019. 

4. aktualizacji limitów zobowiązań w związku z zawarciem umów w odniesieniu do 

przedsięwzięć: 



- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”, 

- umowy zlecenia z rodziną zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia 

rodzinnego, 

- umowy zlecenia o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, 

- umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Środzie 

Wlkp. oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych powiatu, 

- umowy o świadczenia z zakresu medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych, 

- umowy dotyczącej pełnienia całodobowych dyżurów w ramach Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

- „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie 

Wlkp.”, 

- „Przebudowa i rozbudowa ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.”. 

  

 

W niniejszej uchwale:  

I. Dla wyliczenia wskaźników dopuszczalnego poziomu obsługi zadłużenia, zgodnie z art. 

243 ustawy o finansach publicznych uwzględniono plan na III kwartał 2016r. oraz 

przewidywane wykonanie dochodów i wydatków – zgodnie z planem na dzień 19 

grudnia 2016 r. (uchwała nr XXXVIII/254/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 

grudnia 2016 r.).  

II. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują paragrafy 4010 – 4120,  oraz 

paragraf 4170 i 4180, 

III. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 

obejmują wydatki bieżące i majątkowe, sklasyfikowane w rozdziałach 75019 i 75020. 

IV. Dochody - wpływy z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach 

zastępczych oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej (obowiązek nałożony 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) 

zostały sklasyfikowane w § 0830 – wpływy z usług, zgodnie z pismem Ministerstwa 

Finansów znak. ST1/4834/44/2012/642 z dnia 31 sierpnia 2012r  

V. Dochody otrzymywane z innych powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w 

rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego zostały zaplanowane w 



budżecie powiatu na 2016 r. w formie dotacji celowej - § 2320 w oparciu o pismo 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DSR-III-074-1-47-LS/118/12 z dnia 10 

września 2012 r. oraz pismo DSR-I-078-9-1-MT/14 z dnia 28 kwietnia 2014r.  

VI. Dochody z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 

średzkiego w trybie interwencyjnym (na podstawie wyroku sądowego) klasyfikowane 

są w § 0830 – wpływy z usług. 

VII. Kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kolumna 11.4) oraz nowych 

wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.5) wykazane w załączniku nr 1 są  zgodne z 

limitem wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (załącznik nr 2) pomniejszonym o 

wydatki sklasyfikowane w § 6010 (wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 

banków państwowych i innych instytucji finansowych).  

 
 


