
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 20 grudnia 2017 roku oraz decyzjami, jakie w ostatnim 

czasie podjął Zarząd Powiatu, a które mają wpływ na kształt i zakres Wieloletniej Prognozy 

Finansowej.  

 

Zmiany te dotyczą:  

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 143.588,12 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących  

o kwotę 333.105 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 189.516,88 zł, 

2. zmniejszenia planu wydatków o kwotę 713.404 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 475.140 

zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 238.264 zł. 

 

I. Zwiększenie dochodów – objaśnienia przyjętych wartości 

Zmiana dochodów dotyczy: 

- zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz 

dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, 

zmniejszenie planu w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. 

Środki zmniejszono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak  

FB-I.3111.435.2017.2 z dnia 15.11.2017r.  

- zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, 

- zwiększenia w związku z osiągnięciem wyższych wpływów niż zakładano, 

- zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 

na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na zadania związane z 

usuwaniem skutków nawałnic, które wystąpiły na terenie Wielkopolski w miesiącu sierpniu 2017 

r. Środki zwiększono w budżecie na podstawie uchwały nr XXXV/881/17 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 września 2017 r. 

- zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jst w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy 



Powiatem Średzkim a Miastem Poznań w sprawie umieszczenia dziecka i wydatków na jego 

utrzymanie w rodzinie zastępczej. 

 

W załączniku nr  1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano dane w poszczególnych 

kolumnach.  

Kolumna 1.1. Dochody bieżące: w latach 2019-2033 – przyjęto przeciętny wzrost dochodów 

bieżących na poziomie 2% rocznie. 

Kolumna 1.1.3. podatki i opłaty w latach 2018-2033 przyjęto przeciętny wzrost dochodów średnio 

o ok. 1,8 %. 

Kolumna 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2018-2033 

przyjęto poziom dochodów na poziomie stałym. 

Aktualizacja danych uwzględnia obecne tendencje w gospodarce krajowej jak i lokalnej, a przyjęte 

dane są realne i możliwe do realizacji. 

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w związku z pismem ST8.4750.11.2017 Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie m.in. rocznych planowanych kwot 

poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

W związku z otrzymanym pismem dokonano aktualizacji w latach 2018-2033 dochodów 

bieżących, w tym dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych – PIT (przyjęto średnioroczny wzrost na podstawie historycznych realizacji wpływów z 

tego tytułu do budżetu powiatu), dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób prawnych – CIT oraz z subwencji ogólnej.  

W związku z uchwaleniem Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2018-2033 zaktualizowano 

dane w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

II. Dochody ze sprzedaży majątku - objaśnienia przyjętych wartości 

Powiat Średzki w zasobie nieruchomości posiada szereg atrakcyjnie położonych działek  

o łącznej powierzchni ponad 30 ha z opracowywanymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Nieruchomości przeznaczone są na cele aktywizacji gospodarczej.  



 Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej badając lokalny rynek nieruchomości 

ustaliło, że największym zainteresowaniem kupujących cieszą się  działki o powierzchni około 

5000m2. 

Trwają prace związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, to jest 

sporządzane są wyceny, ogłoszone są wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, a więc 

działania wymagane procedurą określoną w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Ponadto przygotowywana jest dokumentacja celem rozpoczęcia prac 

związanych z uzbrojeniem technicznym nieruchomości. Zgodnie z harmonogramem zbycia 

nieruchomości Powiatu Średzkiego na lata 2017-2033, w pierwszej połowie 2017 r. ogłoszone 

zostały pierwsze przetargi na sprzedaż tych terenów. Zainteresowanie wskazanymi gruntami jest 

bardzo duże. Do dnia 20 grudnia 2017 roku dokonano sprzedaży nieruchomości za kwotę 

10.312.623,72 zł, co stanowi 103,4% planu dochodów na rok 2017. 

Ponadto Powiat Średzki posiada 100 ha gruntów rolnych w atrakcyjnej lokalizacji, to jest  

w obrębie Kijewo, gmina Środa Wielkopolska, w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 11. 

Zamiarem Powiatu Średzkiego jest, aby grunty rolne, których lokalizacja jest najbardziej 

atrakcyjna (posiadają dostęp do sieci uzbrojenia terenu) przeznaczyć na cele związane 

z działalnością gospodarczą. Pierwszym etapem było wystąpienie do Burmistrza Miasta Środa 

Wielkopolska o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a kolejnym jest procedura ich sprzedaży.  

Najbliższe lata wiążą się z procesem intensywnej sprzedaży majątku Powiatu Średzkiego 

(cel: aktywizacja gospodarcza), którego ogromny potencjał nie został do tej pory w pełni 

wykorzystany. Realizacja dochodów ze sprzedaży nieruchomości w roku 2015 oraz roku 2016 

(wykonanie planu dochodów na 31.12.2016 – 9.331.943,55 zł), podjęte konieczne działania oraz 

realizacja harmonogramu zbycia nieruchomości Powiatu Średzkiego ograniczają ryzyko 

niezrealizowania planu dochodów z tego źródła w kolejnych latach. 

Aktualnie w załączniku nr - 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w kol. 1.2.1 zaktualizowano 

dochody ze sprzedaży majątku, ujęto:  

1. w roku 2017 dochody w wysokości 9.974.205,12 zł. Dochody te dotyczą: 

- III raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, 

położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, 

- II raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31  

w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga), 



- sprzedaży działek nr 32/14, 32/15, 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 155/54, 41/21, 41/22, 

41/23, 41/24, 155/50, 155/51 położonych w Kijewie 

2. w roku 2018 planowane dochody w wysokości 11.947.800 zł, dotyczą: 

- IV raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, 

położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, 

- III raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 

w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga), 

- sprzedaży działek nr 3813, 3820, 3790, 3794, 3782, cześć działki 3831 o pow. 40.000 m2, 

część działki 3838 o pow. 6.500 m2 oraz część działki 3835 o pow. 165.960 m2 położonych  

w Środzie Wlkp.  

3. w roku 2019 planowane dochody w wysokości 8.700.000 zł, dotyczą: 

- V raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, 

położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, 

- IV raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 

w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga), 

- sprzedaży działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3810, 3821, 

część działki 3831 o pow. 17.169 m2, część działki 3835 o pow. 12,5 ha oraz działka 

położona w Kijewie nr 41/14. 

4. w roku 2020 planowane dochody w wysokości 4.000.000 zł, dotyczą: 

- VI raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, 

położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, 

- V raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 

w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga), 

- sprzedaży działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3795, 3811, 

3808, 3851, 3853. 

5. w roku 2021 planowane dochody w wysokości 4.000.000 zł, dotyczą: 

- VII raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, 

położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, 

- VI raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 

w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga), 



- sprzedaży działki położonej w Kijewie, oznaczonej jako działka nr 41/25 oraz działek  

nr 3819, 3850, 3803, 3793, 3805, część działki 3831 o pow. 9.000 m2, położonych w 

Środzie Wlkp. 

6. w roku 2022 planowane dochody w wysokości 4.000.000 zł, dotyczą: 

- VIII raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, 

położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, 

- VII raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 

w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga). 

- sprzedaży działki nr 3807, 3806, część działki nr 3838 o pow. 62.500 m2 w Środzie Wlkp. 

7. w roku 2023 planowane dochody w wysokości 4.000.000 zł, dotyczą: 

- IX raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, 

położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl 

- VIII raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 

w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga). 

- sprzedaży działek nr 3812, 3822, część działki 3838 o pow. 72.500 m2 położonych w 

Środzie Wlkp. 

8. w roku 2024 planowane dochody w wysokości 4.000.000 zł, dotyczą: 

- X raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, 

położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, 

- IX raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 

w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga) 

- sprzedaży działki położonej w Kijewie, oznaczonej jako działka nr 41/27 oraz część działki 

nr 3838 o pow. 77.500 m2 położonej w Środzie Wlkp. 

9. w roku 2025 planowane dochody w wysokości 5.600.000 zł, dotyczą sprzedaży części 

działki nr 3831 o pow. 140.000 m2  położonej w Środzie Wlkp. 

10. w roku 2026 planowane dochody w wysokości 5.600.000 zł, dotyczą sprzedaży części 

działki nr 3831 o pow. 140.000 m2  położonej w Środzie Wlkp.  

11. w roku 2027 planowane dochody w wysokości 5.600.000 zł, dotyczą sprzedaży części 

działki nr 3831 o pow. 140.000 m2  położonej w Środzie Wlkp.  

     

Plan sprzedaży nieruchomości powiązany jest z planowanymi objęciami udziałów w Spółce 

Szpital Średzki w latach 2017-2030. W przypadku wystąpienia ryzyka nie realizacji dochodów ze 



sprzedaży majątku w planowanym okresie lub podjęcie decyzji o finansowaniu wydatków 

bieżących z dochodów majątkowych, podjęte zostaną działania mające na celu zmianę i 

dostosowanie harmonogramu objęcia udziałów w Spółce do rzeczywistej sprzedaży 

nieruchomości. 

 Aktualizacja danych ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1. w załączniku nr 1) uwzględnia 

obecne tendencje w gospodarce krajowej jak i lokalnej, a przyjęte dane są realne i możliwe do 

realizacji. 

 

III. Zmniejszenia wydatków bieżących – objaśnienia przyjętych wartości 

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zmian w związku z: 

-  zmianą w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją 

dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa  

w wychowaniu dzieci zmniejszenie planu w celu dostosowania poziomu środków do zakresu 

realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 

- zawartym porozumieniem z Miastem Poznań w sprawie umieszczenia dziecka i wydatków na 

jego utrzymanie w rodzinie zastępczej. 

- dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostek, 

- koniecznością poniesienia opłat za przerejestrowanie pojazdów, 

 - otrzymaną pomocą finansową od Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na 

sfinansowanie skutków nawałnic. Ponadto dokonuje się zmiany finansowania poniesionych 

wydatków ze środków własnych na finansowane z pomocy finansowej. 

- przeznaczeniem środków na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego  

i Bezpieczeństwa, 

- realizacją zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie 

powiatu średzkiego w 2017 roku”, 

- zmianą planu dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

dla Gminy Miłosław. 

 

 

 



 

Po przyjęciu uchwał plan wydatków bieżących w kolejnych latach będzie kształtował następująco: 

 

Rok Wydatki bieżące 

2017 46.094.031,08 

2018 42.032.266,17 

2019 43.601.119,62 

2020 44.054.451,45 

2021 44.503.927,21 

2022 44.961.128,49 

2023 45.608.561,21 

2024 46.268.671,85 

2025 46.826.341,17 

2026 47.035.714,31 

2027 47.338.058,31 

2028 47.811.424,31 

2029 48.411.424,31 

2030 49.611.424,31 

2031 50.811.424,31 

2032 52.011.424,31 

2033 53.211.424,31 

 

  Plan wydatków bieżących w roku 2017 wynosi 46.094.031,08 zł, a w roku 2018 

42.032.266,17 zł. Plan wydatków bieżących w roku 2018 jest niższy od planu wydatków z roku 

2017 o kwotę 4.061.764,91. 

  Taka sytuacja spowodowana jest wprowadzeniem do planu wydatków bieżących w roku 

2017 wydatków o charakterze jednorocznym, które to wydatki nie mogą się z znaleźć w 

budżetach powiatu średzkiego w kolejnych latach, tak aby ograniczyć ryzyko realizacji 

podstawowych zadań jst oraz nierealności kolejnych budżetów powiatu, a tym samym 

Wieloletniej Prognozy Finansowej.  



  Zwiększenie planu wydatków bieżących w kolejnych latach będzie możliwe w przypadku 

realizacji planu sprzedaży nieruchomości powiatu średzkiego w latach 2018-2027 lub ograniczeń 

wydatków majątkowych (m.in. na objęciu udziałów w spółce Szpital Średzki). 

W tabeli wydatków dokonano aktualizacji planu wydatków na obsługę długu w latach 

2018-2033 uwzględniając aktualne stopy procentowe oraz nową emisję obligacji na kwotę 7,5 

mln złotych oraz wydatków bieżących w latach 2018-2032 przyjmując minimalne wzrosty tych 

pozycji. 

 

IV. Zmniejszenia wydatków majątkowych – objaśnienia przyjętych wartości 

W planie wydatków majątkowych zmniejszono plan wydatków na zadaniach: 

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo 

Leśne – Miąskowo”, 

- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy w zakresie przebudowy 

chodnika w Solcu” 

- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3674P Słupia Wielka – Zaniemyśl na odcinku Śnieciska - 

Zaniemyśl” 

- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy w zakresie budowy chodnika  

w Kijewie” 

- pn. „zakup wyposażenia do walki z powodzią”, 

- pn. „zakup motopompy pływającej”, 

- pn. „zakup wyposażenia na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa”, 

- pn. „zakup rejestratora rozmów TRX KSRC 308”. 

 

V. Przychody i rozchody 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2017 roku wolne środki – plan 2.738.914 zł, 

wykonanie 4.335.512,17 zł. Uchwałą nr LV/429/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 

2017 r. zmniejszono o 856.992,12 zł plan wolnych środków na rok 2017, co uzasadnia 

wprowadzenie w roku 2018 przychodów z tego tytułu w kwocie 1.500.000 zł. 

 

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:  



- uaktualnienia limitów w latach 2017 i 2018 w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa z 

PWPW  na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń do Starostwa.”. Limity wydatków 

wynoszą w roku 2017 - 608.851 zł i w roku 2018 – 531.756 zł. 

 - uaktualnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitów w latach 2017-2018 w odniesieniu 

do przedsięwzięcia pn. „umowy z tytułu okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za 

osiągnięte wyniki sportowe”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 70.462 zł, w tym roku 2017 – 

28.138 zł i w roku 2018 – 42.324 zł.  

- ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „umowa dot. nieodpłatnej pomocy prawnej”. 

Okres realizacji zadania określono na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe określono na 

kwotę 183.000 zł, w tym w latach 2018-2020 – 61.000 zł w każdym roku. W roku bieżącym 

zostanie podpisana umowa. 

- ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „umowa dotycząca prowadzenia audytu 

wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz w wyznaczonych jednostkach 

organizacyjnych powiatu”. Okres realizacji zadania określono na lata 2018-2019. Łączne nakłady 

finansowe określono na kwotę 19.600 zł, w tym w roku 2018 – 15.400 zł i w roku 2019 – 4.200 zł. 

- uaktualnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitów w roku 2018 w odniesieniu do 

przedsięwzięcia pn. „Modernizacja pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. Daszyńskiego 5  

w Środzie Wlkp.”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 629.000 zł, w tym roku 2017 – 220.000 zł  

i w roku 2018 – 203.000 zł. 

- wykreślenia przedsięwzięcia pn. „udzielenie dotacji celowej dla Gminy Środa Wlkp. na zadanie 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej wraz  

z zapleczem”. Zadanie stało się zadaniem jednorocznym w roku 2017. 

- uaktualnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitów w roku 2018 w odniesieniu do 

przedsięwzięcia pn. „udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska  

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim”. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.315.200 zł, w tym roku 2017 – 1.300.000 zł  

i w roku 2018 – 350.000 zł. 

- wyzerowania łącznych nakładów finansowych oraz limitów w latach 2017 - 2018 w odniesieniu 

do przedsięwzięcia pn. „Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Brodowskiej z ul. 



Niedziałkowskiego oraz ul. Brodowskiej z ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. na skrzyżowanie  

o ruchu okrężnym w ciągu drogi powiatowej nr 3719P. Zadanie staje się zadaniem jednorocznym 

w roku 2018, w roku bieżącym nie powstały żadne zobowiązania. 

- wyzerowania łącznych nakładów finansowych oraz limitów w latach 2017 - 2018 w odniesieniu 

do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania DK11 z DW432”. Zadanie staje się zadaniem 

jednorocznym w roku 2018, w roku bieżącym nie powstały żadne zobowiązania. 

- wyzerowania łącznych nakładów finansowych oraz limitów w latach 2017 - 2018 w odniesieniu 

do przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW432 wraz z przebudową 

sygnalizacji świetlnej”. Zadanie staje się zadaniem jednorocznym w roku 2018, w roku bieżącym 

nie powstały żadne zobowiązania. 

- wyzerowania łącznych nakładów finansowych oraz limitów w latach 2017 - 2018 w odniesieniu 

do przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy w zakresie 

przebudowy chodnika w Solcu ”. Zadanie staje się zadaniem jednorocznym w roku 2018, w roku 

bieżącym nie powstały żadne zobowiązania. 

- wyzerowania łącznych nakładów finansowych oraz limitów w latach 2017 - 2018 w odniesieniu 

do przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3674P Słupia Wielka – Zaniemyśl na 

odcinku Śnieciska - Zaniemyśl”. Zadanie staje się zadaniem jednorocznym w roku 2018, w roku 

bieżącym nie powstały żadne zobowiązania. 

- uaktualnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitów w roku 2018 w odniesieniu do 

przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3718P na odcinku 

ul. Brodowska w Środzie Wlkp. – Kijewo”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.800 zł, w tym 

roku 2017 – 70.400 zł i w roku 2018 – 80.400 zł. 

- ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu 

drogi powiatowej nr 3739P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 436 do drogi krajowej nr 11”. 

Okres realizacji zadania określono na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 214.000 

zł,  

w tym w roku 2018 – 107.000 zł i w roku 2018 – 107.000 zł. 

 

W niniejszej uchwale:  



I. Dla wyliczenia wskaźników dopuszczalnego poziomu obsługi zadłużenia, zgodnie z art. 243 

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

dochodów i wydatków – na podstawie sprawozdań z wykonania za 2016 rok.  

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 2012 r.  

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 2017 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. 


