
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLVI/62/2022 
Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 24 czerwca 2022 r. 

Objaśnienia 

do uchwały NR XLVI/62/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2022 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kieleckiego na lata 2022-2028 

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów 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 zwiększa się o kwotę 1.684.429,47 zł, 

z tego: 
a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.684.429,47 zł, w tym: 
- z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 833.037,00 zł, 
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 849.499,05 zł, 
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotę o 1.893,42 zł, 

2. Plan wydatków budżetowych w 2022 r. ogółem zwiększa się o kwotę 2.804.229,47 zł, 
z tego: 

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 2.020.929,47 zł /co związane jest ze 
zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/, 

b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 783.300,00 zł 

4. Dochody i wydatki bieżące w 2023 r. zwiększa się o kwotę 779.766,00 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/ 

5. Plan przychodów w 2022 r. zwiększa się o kwotę 4.119.800,00 zł z tytułu wolnych środków 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych /z tego 3.000.000zł przeznaczona na 
wcześniejszą spłatę rat kapitałowych/ 

6. W związku z planowaną na 2022r. zwiększoną spłatą rat kapitałowych: 
- w latach 2022-2023 zmniejsza się o 3.000.000 zł kwota długu, 
- w 2022r. zwiększa się o 3.000.000 zł planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych 
kredytów 
- w 2024r. zmniejsza się o 3.000.000 zł planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych 
kredytów 
- w 2024 zmienia się wynik budżetu oraz zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 
3.000.000,OOzł 

7. Zmiany wykazane w pkt 1-6 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacji: 
uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 



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

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie : 

-„Świętokrzyskie dla Ukrainy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kielcach, /wydatki bieżące/, 

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach : 

-„Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna na odcinku Łagów-Sędek", 
realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg ,zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 
6.970,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 6.970,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 
6.970,00zł /wydatki bieżące/, 

-„Remont drogi powiatowej nr 0382T w miejscowościach Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola", 
realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg ,zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 
232.440,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 232.440,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań 
o kwotę 232.440,00zł /wydatki bieżące/, 

- „Wykonanie projektu oraz dobudowa szybu windowego z windą przy budynku Nr IV", realizowane 
przez Dom Pomocy w Łagiewnikach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 
41.300,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 41.300,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 
41.300,00zł/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. 


