Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LV/ 341 /2018
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 26 lipca 2018

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

68. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. T Kościuszki w Żarkach w Załączniku
Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub
zadania związane z programami realizowanymi udziałem środków (…..) w poz.1.1.1.4
w zadaniu pn:

„ Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I ”

dokonuję się zwiększenia łącznych nakładów finansowych, planowanych limitów w 2018
roku oraz dokonuje się zmian limitu zobowiązań.
Okres realizacji 2016-2018.
Łączne nakłady finansowe 889.564 zł
Limit planowanych wydatków w 2018 roku – 678.995 zł.
Limit zobowiązań - 13.501 zł.
Zwiększenie planu dokonuje się w związku z podpisaniem umów na konkursy, szkolenia,
warsztaty z pracodawcami, stypendia stażowe z uczniami w ramach projektu. Wydatki te
nie zostały zrealizowane w roku 2017 z uwagi na przedłużające się postępowania
przetargowe.
69. Zwiększeniu ulegają dochody i wydatki bieżące o kwotę 1.759.187 zł z tytułu:
- podpisanego porozumienia Nr 129/PZD/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku zawartego
pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim dotyczącym zadań letniego

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Myszkowskiego

kwota

1.725.568 zł
- na podstawie zawartych umów z Gminą i Miastem Koziegłowy ( 9.360 zł) , Gminą i
Miastem Żarki ( 2.000 zł), Gminą Myszków ( 13.500 zł) , Gminą Niegowa ( 5.400 zł) w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów serwisu wraz z subskrypcją GEO-INFO kwota 30.260 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 18.559
zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.
3111.26.14.2018 z 26 czerwca dotyczącej środków pochodzących z ustawy budżetowej
na 2018 rok przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego kwota (-) 150.000 zł,
- zwiększenie w planie dotacji celowej na podstawie decyzji Nr FBI.3111.86.14.2018

z

9 lipca 2018 roku , środki przeznaczone są na sfinansowanie operatów szacunkowych,
sporządzonych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy
prawa pod drogi publiczne 16.800 zł
- zwiększenie środków z Funduszu Pracy na finasowanie w 2018 roku kosztów nagród
oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w
Myszkowie kwota 118.000 zł

70. Zwiększeniu ulegają wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę
157.690 zł, które zostaną przeznaczone zadania:
- na realizacje projektu „ Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I
„ kwota 157.690 zł
71. Zmianie ulegają w następujący sposób:
- dochody bieżące ulegają zmianie do kwoty

55.756.298 zł

- dochody majątkowe pozostają bez zmian
- wydatki bieżące ulegają zmianie do kwoty

53.525.060 zł

- wydatki majątkowe ulegają zmianie do kwoty 18.394.907 zł
- przychody ulegają zmianie do kwoty 9.297.497 zł
- rozchody pozostają bez zmian
- wynik budżetu ulega zmianie do kwoty - 8.417.497 zł
73.W związku z powyższym uaktualnia się planowane dochody, wydatki ogółem oraz przychody, na dzień
26 lipca 2018, z uwzględnieniem projektu uchwał Rady Powiatu z dnia 26 lipca 2018 r.

