
UCHWAŁA Nr LIX/449/2014 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 28 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, Uchwałą Nr LVII/436/2014 z dnia 23 
września 2014 roku oraz Uchwałą Nr LVIII/447/2014 z dnia 23 października 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, Uchwałą 
Nr LVI/423/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku oraz Uchwałą Nr LVIII/447/2014 z 
dnia 23 października 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 LIX/449/2014 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 29 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 budżetu i zwiększeniem 
planu wydatków budżetu oraz zmniejszeniem przychodów o kwotę 10.084.214 zł. (w tym: 
zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 300.000 zł. oraz 
zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 
10.384.214zł.) i zmniejszeniem rozchodów z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów o kwotę 10.384.214 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 z wprowadzeniem na 
lata 2014 – 2015 zadań bieżących pn.: 
- „Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych 
GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500), mapy 
zasadniczej - dla terenów zabudowanych, zainwestowanych i przeznaczonych pod zabudowę 
dla terenu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego", 
- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś – dotacja dla 
Gminy Reńska Wieś”, 
- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”, 
- „Zimowe utrzymanie w zakresie odśnieżania i zabezpieczenia przed gołoledzią w sezonie 
zimowym, chodników i parkingów przy budynkach Starostwa Powiatowego”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


