
                                                              Załącznik Nr 3 

                                                                          do uchwały Nr        

                                                                                                                          Rady Powiatu w Kielcach 

                                                                                         z dnia 3 grudnia 2021r.  

Objaśnienia  

       do uchwały Nr                   Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 grudnia  2021 roku zmieniającej  

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028 

 W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego w 2021 r. 

zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Kieleckiego na lata 2021-2028. 

 

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2021- 

2028” 

 

1. Plan dochodów budżetowych w 2021 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.683.545,00 zł,       

z tego:    
a) plan dochodów bieżących  zwiększa  się o kwotę  363.261,00 zł, w tym: 

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa  się o kwotę 363.261,00 zł,  

 

b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.320.284,00 zł, w tym: 

 

    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 1.320.284,00 zł /Środki 

otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg / 

  

2. Plan wydatków budżetowych w 2021 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.683.545,00 zł,  

z tego: 

a) plan wydatków bieżących ogółem zmniejsza się o kwotę 2.833.796,00 zł  

b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 4.517.341,00zł 
 

 

3. Wydatki majątkowe w 2022r. zwiększa się o kwotę 30.000,00zł. 
 

4. Plan przychodów w 2022r. zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł / z tytułu wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/  

5. Zmiany wykazane w pkt 1-4 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 przedsięwzięcie: 

 

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 469T w msc. Cierchy  ”, realizowane przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/ 

 

 

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach: 

 

- „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 306T w msc. Zachełmie”, realizowane przez 

Powiatowy Zarząd Dróg,  zwiększenie  łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.397.341,00 zł zwiększenie 



limitu 2021 o kwotę 4.397.341,00 zł,  zwiększenie  limitu zobowiązań o kwotę 4.397.341,00 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. 


