Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Objaśnienia
do uchwały NR
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 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 20222028”

1.

Plan dochodów budżetowych w 2022 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.330.079,10 zł,
z tego:
a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.368.596,37 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.114.115,34 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotę o 254.481,03 zł,
b)plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 38.517,27 zł, w tym:
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 41.687,27 zł / dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego,
- ze sprzedaży majątku zwiększa się kwotę 3.170,00zł – za samochody przekazane do demontażu

2.

Plan wydatków budżetowych w 2022 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.330.079,10 zł,
z tego:
a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 1.635.767,22 zł /co związane jest ze zwiększeniem
dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,

a)

plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 305.688,12 zł co związane jest ze zmniejszeniem
dochodów majątkowych i zmniejszeniem ogółem wydatków majątkowych/,

3.

Dochody i wydatki bieżące w 2023 r. zwiększa się o kwotę 254.145,50 zł /dotacja celowa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- refundacja
poniesionych wydatków w 2022r. na projekt „Remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy”/

4.

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

II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”
1. Dodaje się nowe przedsięwzięcia :
- „Remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg,
/wydatki bieżące/,
-„Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach”,
realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach :
- „Zatrudnienie Kierunkiem dla Ciebie”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
 Wydatki bieżące - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 56.000,00 zł,
zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 56.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań na kwotę
56.000,00 zł
 Wydatki majątkowe - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 56.000,00 zł,
zwiększenie limitu 2022r o kwotę 56.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę
56.000,00 zł,
-„Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy (w ciągu drogi pow. nr 0353T)”, realizowane przez
Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 84.000,00 zł, zmniejszenie
limitu 2022 o kwotę 84.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 84.000,00 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.

