
 
       

UCHWAŁA NR  XLVI/.../ 2018 

RADY POWIATU w Sępólnie Kraj. 

z dnia 29 czerwca 2018r. 

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego  

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077, zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000 ), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )  

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018–2027     

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027, zgodnie z załącznikiem  Nr 

1, do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2027, zgodnie z załącznikiem 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Nadwyżkę budżetową  2019 roku przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę 

kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody 

roku budżetowego i roku następnego, natomiast od roku 2020 nadwyżka finansuje rozchody roku 

następnego. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
UZASADNIENIE 

 

 Zmian WPF w 2018 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie 

dochodów i wydatków, w tym dodano następujące przedsięwzięcia: 

-"Razem samodzielni"- realizacja przez DPS Kamień ul. Podgórna, w latach 2018-2020, w 

łącznej kwocie 756.554,28 zł, 

-"Rodzina w Centrum II" - realizacja przez PCPR Więcbork, w latach 2018-2020, w łącznej 

kwocie 728.461,00 zł, 

-"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - 

realizacja przez CKZiU Więcbork, w latach 2018-2020, w łącznej kwocie 1.407.904,73 zł. 

 Ponadto zwiększono deficyt i przychody w roku 2018, oraz rozchody (w latach 2021-

2027) o kwotę 6.522.790,64 zł, z przeznaczeniem na przebudowę odcinków dróg publicznych 

kategorii powiatowej zniszczonych przez nawałnicę. 

 

            
 

 


