
UCHWAŁA Nr LVIII/447/2014 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 23 października 2014 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
 
 

     Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2013r. poz. 885 z późn. zm.)  
 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2028 wraz z prognozą 

kwoty długu na lata 2014 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
XLIX/362/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 
roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmieniony Uchwałą Nr 
L/375/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr LI/380/2014 z dnia 18 lutego 
2014 roku, Uchwałą Nr LII/385/2014 z 25 marca 2014 roku, Uchwałą Nr 
LIII/395/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr LIV/404/2014 z dnia 27 
maja 2014 roku, Uchwałą Nr LV/411/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 
LVI/423/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku oraz Uchwałą Nr LVII/436/2014 z dnia 23 
września 2014 roku, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały 
Nr XLIX/362/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 17 grudnia 
2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmieniony 
Uchwałą Nr LI/380/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr LII/385/2014 z 25 
marca 2014 roku, Uchwałą Nr LV/411/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku oraz 
Uchwałą Nr LVI/423/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku, która otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                           mgr Piotr Jahn 
            
 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/447/2014 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 23 października 2014 roku  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
 

        W związku ze zmianami, jakie zamierza się dokonać w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego na 2014 rok na posiedzeniu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w 
miesiącu październiku br., tj. ze zmniejszeniem planu dochodów i wydatków budżetu oraz 
zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów o kwotę 3.888.859 zł. 
zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2028 wraz z prognozą długu na 
lata 2014 – 2028. 
         Zmienia się także wykaz przedsięwzięć wieloletnich w związku ze zmianą realizacji 
zakresu rzeczowego w latach 2014 – 2015 zadania majątkowego „Przebudowa ciągu dróg 
powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II” 
 
 
 
 
 


