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

1) W związku ze zwiększeniem kwoty dotacji w wyniku analizy dochodów z tytułu odpłatności 
mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej przewidywanych do grudnia 2019 r., 
zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków w roku 2019 w następujących 
zadaniach: 

a) „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” – o kwotę 235 000,00 zł. 

b) „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach” – o kwotę 7 500,00 zł. 

c) „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” – o kwotę 148 000,00 zł. 

2) W zadaniu „Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami)” 
przeniesieniu ulega limitu wydatków z roku 2020 do roku 2019 w kwocie 10 000,00 zł  
w związku ze zmianą proporcji wydatków w poszczególnych latach. 

3) W zadaniu „Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz  
z dojazdami na odcinku od km: 4+050 do km: 4+730” zmienia się łączne nakłady finansowe  
i limit wydatków w roku 2019, który pierwotnie wynosił 1 200 000,00 zł. Zmiany polegają na: 

- zmniejszeniu środków własnych o kwotę 260 000,00 zł, zgodnie z wcześniejsza zmianą  
w budżecie, 

- zmniejszeniu o kwotę 200 000,00 zł w ramach wcześniej zaplanowanej dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego, 

- zwiększeniu o kwotę 170 000,00 zł w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska, 

- zwiększeniu o kwotę 896 055,00 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji 
ogólnej. 

Zmiana związana jest z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w wyniku którego 
zwiększeniu uległa kwota wydatków na zadanie.  

4) Dodano nowe zadanie wieloletnie planowane do realizacji ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych w latach 2020-2022 pn. „Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie”. 

5) Usunięto z załącznika zadanie pn. „Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych 
oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego 
działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia”. Zadanie jest realizowane z dotacji 
Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie budżetu roku 2019. 

 

Skarbnik Powiatu 

mgr Jolanta Staruk 


