
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LI/99/2022 
Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

Objaśnienia 

do uchwały NR LI/99/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 listopada 2022 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2022-2028 

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego w 2022 r. 
zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kieleckiego na lata 2022-2028. 

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2022
2028" 

1. Plan dochodów budżetowych w 2022 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 616.749,23 zł, 
z tego: 

a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 723.144,77 zł, w tym: 
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa o kwotę 723.144,77 zł, 

b)plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.339.894,00 zł, w tym: 
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 1.339.894,00 zł / w tym:, 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 1.339.894,00zł/ 

2. Plan wydatków budżetowych w 2022 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 616.749,23 zł, 
z tego: 

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 720.910,77 zł /co związane jest ze zwiększeniem 
dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/, 

b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 1.337.660,00 zł /co związane jest ze 
zmniejszeniem dochodów majątkowych i zmniejszeniem ogółem wydatków majątkowych/, 

3. Zmiany wykazane w pkt 1-2 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacji: uzupełniające 
o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

II .  Zmiany w załączniku Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF" 

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach : 

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta od km: 0+000 do km 2+175", 
realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 
2.550.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 2.550.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 
28.316,00zł /wydatki majątkowe/, 

- „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383 T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów 
powiat kielecki woj. Świętokrzyskie, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg , zmniejszenie łącznych 
nakładów finansowych o kwotę 1.824.140,00 zł, zmniejszenie limitu 2022r o kwotę 1.824.140,00 zł, /wydatki 
majątkowe/, 

W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone. 


