
UCHWAŁA NR ………./………./2017 

RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia .............................. 2017 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 

  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, 

Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 

poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, 

poz. 60, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2017-2039, zmienionej: 

1) uchwałą nr XXVI/171/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2017-2039, 

2) uchwałą nr XXVII/182/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2017-2039, 

3) uchwałą nr XXVIII/187/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2017-2039, 

4) uchwałą nr XXIX/193/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2017-2039, 

5) uchwałą nr XXX/201/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2017-2039, 

6) uchwałą nr 422/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2017-2039, 

7) uchwałą nr 447/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2017-2039 



wprowadza się następujące zmiany: 

a) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2017- 

2039” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

b) załącznik nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2  

do niniejszej uchwały, 

c) załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 

2017-2020” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Przewodniczący Rady 

 

 

   Roman Michalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznaje zarządowi 

jednostki samorządu terytorialnego wyłączną inicjatywę sporządzenia projektu zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 230 ust. 6 cytowanej ustawy organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową. 

Projekt uchwały dotyczy: 

1) zmian wielkości liczbowych określonych w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza 

finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039” w związku z projektem uchwały 

budżetowej w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok, 

2) zmian w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego  

w latach 2017-2020”: 

a) zadanie bieżące pn. „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” (pozycja 

1.1.1.6): zmniejszenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2017 i limitu 

zobowiązań o 5.871,57 zł, 

b) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie”: zmiana pozycji 

zadania z 1.3.2.6 (wydatki na programy, projekty pozostałe) na pozycję 1.1.2.7 

(wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), przesunięcie limitu wydatków z 2017 r. na 

2018 r. wraz ze zmniejszeniem jego wielkości o 1.476,00 zł, zwiększenie limitu 

wydatków w roku 2019 o 1.476,00 zł, 

c) dodanie nowego zadania wieloletniego inwestycyjnego (pozycja 1.1.2.8) pn. 

„Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez 

przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój – Warnice”, 

d) dodanie nowego zadania wieloletniego inwestycyjnego (pozycja 1.1.2.9) pn. 

„Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza 

odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój”, 

e) zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu 

Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz 

współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie” (pozycja 

1.3.2.1): zwiększenie łącznych nakładów o 91.757,48 zł, zmniejszenie limitu 

wydatków w roku 2017 o 1.455,60 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o 950.000,00 

zł (LZ = 0,00 zł). 

 

Skarbnik Powiatu 

mgr Janina Niwa 


