
UCHWAŁA NR ………../………../2019 

RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia ……………………….… 2019 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 
załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2019-2022” 
otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. W § 4 uchwały nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2019 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 dodaje 
się pkt 1 i 2, o brzmieniu: 

„1) upoważnia się Zarząd Powiatu Gryfinie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot 
wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze 
zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla 
każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. 

 2) upoważnia się Zarząd Powiatu Gryfinie do dokonywania zmian w planie dochodów  
i wydatków związanych ze:  

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 
europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,  

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 
europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,  

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. 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 zmian w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu 
Gryfińskiego w latach 2019-2022”. Wprowadza się następujące zmiany: 

Dodano przedsięwzięcia pn.: 

1)  Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie, program POW WER na lata 2014-2020, 

2)  Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże, program Erasmus+. 

Dokonano zmian w przedsięwzięciach: 

1)  Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020, 

2)  Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata 
2014-2020, 

3)  Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020, 

4)  Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka. 

Usunięto przedsięwzięcie pn. Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 Na podstawie ustawy o finansach publicznych, art. 232 ust. 2 upoważnia się Zarząd Powiatu  
w Gryfinie do dokonywania zmian jak wskazano w treści uchwały w § 2 pkt 1 i 2. 

 

 

Skarbnik Powiatu 

mgr Jolanta Staruk 


