
Uchwała Nr XLIX/365/2013 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 17 grudnia 2013 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 2013 - 2028 wraz z prognozą 

kwoty długu na lata 2013 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
XXXI/239/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2013 
roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej Uchwałą Nr 
XXXII/250/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/256/2013 z dnia 19 
marca 2013 roku, Uchwała Nr XXXVII/265/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku i 
Uchwałą Nr XXXIX/273/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XL/292/2013 z 
dnia 25 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XLII/301/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku, 
Uchwałą Nr XLIII/320/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr 
XLIV/323/2013 z dnia 10 września 2013 roku, Uchwałą Nr XLV/336/2013 z dnia 25 
września 2013 roku, Uchwałą Nr XLVI/339/2013 z dnia 29 października 2013 roku 
oraz Uchwałą Nr XLVIII/356/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku, która otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały 
Nr XXXI/239/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 22 stycznia 
2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej 
Uchwałą Nr XXXII/250/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr 
XXXIII/256/2013 z dnia 19 marca 2013 roku, Uchwała Nr XXXVII/265/2013 z dnia 
23 kwietnia 2013 roku i Uchwałą Nr XXXIX/273/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, 
Uchwałą Nr XL/292/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XLII/301/2013 z 
dnia 19 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XLIII/320/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku, 
Uchwałą Nr XLIV/323/2013 z dnia 10 września 2013 roku, Uchwałą Nr 
XLV/336/2013 z dnia 25 września 2013 roku, Uchwałą Nr XLVI/339/2013 z dnia 29 
października 2013 roku oraz Uchwałą Nr XLVIII/356/2013 z dnia 26 listopada 2013 
roku, który 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 XLIX/365/2013 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 17 grudnia 2013 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
 

        W związku ze zmianami jakie zamierza się dokonać w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego na 2013 rok na posiedzeniu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w 
miesiącu grudniu br., tj. ze zmianą dochodów i wydatków bieżących oraz zmianą wydatków 
objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3 załącznika nr 1) 
zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2028 wraz z prognozą długu na 
lata 2013 – 2028. 
        Zmienia się także wykaz przedsięwzięć wieloletnich w związku z wprowadzeniem na 
lata 2013 – 2014 zadania „Zakup oprogramowania GEO-INFO 6” oraz zadania 
„Dokumentacja projektowa terenu zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego przy Placu 
Wolności 13 w Kędzierzynie - Koźlu - projekt rewitalizacji skweru wraz z oświetleniem i 
nawadnianiem oraz inwentaryzacją dendrologiczną”.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


