
RADA  POWIATU

NOlVOTOMYSKIEGO
ul. Poziafiska  33  

64-300  Nowy  Tomyśl.

UCHWAŁA  NR  XV  / 163  / 2019

RADY  POWIATU  NOWOTOMYSKIEGO

z dnia  30 gnidnia  2019  r.

w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego

na  lata  2020-2030

Na  podstawie  art. 12 pkt  1l  ustawy  z dnia  5 czerwca  1998r.  o samorządzie  powiatowym

(Dz.  U. z 2019  r. poz.51  1 z późn.zm.)  oraz  art.  226,  227,  230  ust.  6 ustawy  z dnia  27 sierpnia

2009  r. o finansach  publicznych  (Dz.U.  z 2019  r. poz.  869  z późn.  zm.)  Rada  Powiatu  uchwala,

co następuje:

%1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę  Finansową  Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-

2030  obejmującą  dochody  i wydatki  bieźące,  dochody  i wydatki  majątkowe,  wynik  budżetu,

przeznaczenie  nadwyżki  lub sposób  finansowarńa  deficytu,  przychody  i rozchody  budżetu,

kwotę  długu  oraz  sposób  sfinansowarńa  spłaty  długu,  zgodrńe  z załączrńkiem  Nrl  do niniejszej

uchwały.

%2. Ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata

2020-2030  zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do uchwały.

%3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania  zobowiązań:

1. Związanych  z realizacją  przedsięwzięć,

2. Z tytułu  umów,  których  realizacja  w roku  budżetowym  i w latach  następnych  jest

niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  działania  Powiatu  iktórych  płatności  wykraczają  poza  rok

budżetowy.

ę4. Wykonarńe  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  Nowotomyskiego.

j5.Traci  moc  uchwała  nr  V/32/2019  Rady  PowiatuNowotomyskiego  z dnia  30 stycznia2019

roku  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na

lata  2019-2029.

% 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCA  RADY

Renata Gruszka



Uzasadnienie  do  Uchwały  nr  XV/  163  /2019

Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  30 grudnia  2019  roku

w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na

lata  2020-2030

Zgodnie  art.  230  ust.  6 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009  roku  o finansach  publicznych,

ustawy  z drńa  5 czerwca  1998  r. o samorządzie  powiatowym  (Dz.  U. z 2019  r. poz.511

z późn.zm.)  organ  stanowiący  podejmuje  uchwałę  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  nie  później  niż  uchwałę  budżetową.

Niniejsza  uchwała  dotyczy  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na

lata  2020-2030.  Okres  na jaki  została  sporządzona  prognoza  wynika  z okresu,  na który

zaciągnięto  oraz  planuje  się  zaciągnąć  zobowiązania  związane  z prognozą  długu.

Podjęcie  uchwały  jest  konieczne  i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY

J(,4o-"(ć»()1ytt',i1tx>,

Renata Gruszka



Wieloletnia  prognoza  finansowa  jednostki  samorządu  terytorialnego  1)

Załącznik  Nr 1 do  uchwały  nr  XV/163  /2019  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  30 grudnia  2019  roku  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Powiatu  Nowotomyskiego  na lata  2020-2030

Wyszczególnienie Dochody  ogólem  X

z tego:

Dochody  biezące  x

z tego:

Dochody

majątkowe  X

w tzm:

dochody  z tytulu
udzialu  we

wpływach  z

podatku

dochodowego  od
osób  fizycznych

dochody  z tytu)u
udzia+u  we

wp+ywach  z
podatku

dochodowego  od

osób  prawnych

z subwencji  ogólnej z tytulu  dotacji  i
środków

przeznaczonych  na

cele  bieżące  "  a'

pozostale  dochody

bieżące  4'

w tym:

ze sprzedaży
majątku

z tytulu  dotacji
Oraz środków

przeznaczonych
na inwestycjez podatku  od

nieruchomości

Lp l 11 jl1 u  2 113 114 115 1 j 51 12 121 i 22

2020 83 569 373,53 80 448  419,53 21 364 049,00 881 133,12 35 250 901 ,OO 13 930 461,07 9 021 875,34 O,OO 3120  954,00 i 860 000,OO 1255  454,00

2021 82 475  922,94 81 215 301 ,94 22 645 891 ,94 gi  i ogi  ,ss 36132173,53 12 278  722,60 9 247  422,22 O,OO 1 260  621 ,OO 400 000,OO 860  621 ,OO

2022 83 345 579,43 83 045 579,43 24 004  645,46 941 157,67 37 035 477.86 11 585  690,66 9 478 607,78 O,OO 300 000,OO 300  000,OO O,OO

2023 85 930 563,26 85 730 563,26 25 444  924,18 970 333,56 37 961 364,8i 11 875 332,93 9 478 607,78 O,OO 200  000,OO 200 000,OO O,OO

2024 87 672  055,  12 87 472  055,12 26 208  271 ,91 999 443,57 38 910  398,93 11 875  332,93 9 478  607,78 O,OO 200  000,OO 200 000,OO O,OO

2025 89 461 046,55 89 261 046,55 26 994 520,07 1 029 426,87 39 883158,90 1l  875  332,93 9 478  607,78 O,OO 200 000,OO 200  000,OO CI,OO

2026 91 298 843,93 91 098 843,93 27 804  355,67 1 06t) 309,67 40 880  237,8B 11 875 332,93 9 478  607,78 O,OO 200 000,OO 200  000,OO O,OO

2027 93157  925,  18 92 957  925,18 28 610 681 ,98 1 091 05B,66 41 902  243,82 11 875 332,93 9 478  607,78 O,OO 200 000,OO 200 000,OO O,OO

2028 95 037130,01 94 837130,01 29 411 781 ,08 1121  608,30 42 949 799,92 11 875 332,93 9 478 807,78 O,OO 200  000,OO 200 000,OO O,OO

2029 96 935  276,52 96 735  276,52 30 205 B99,17 1151  891,72 44 023 544,92 11 875  332,93 9 478  607,78 O,OO 200 000,OO ' 200 000,OO O,OO

2030 98 882  525,50 98 682  525,50 31 021 458,45 1182  992,80 45124133,54 1l  875 332,93 9 478  607,78 O,OO 200 000,OO 200 000,OO O,OO

" Wzóv moze byc stosowacy lakze w ukladzie pionowyni.  w klórym poszczegolne pozycjs są przedslawione w kolumnach, a lala w wierszach.

" Zgodnie z ań 227 uslawy z dtua 27 sietpnia 2009 r o flnansach publicznych (Dz. U. z 2019 y poz. 869, 1622 i S 649), zwanej dalel ,uslawąa, wielolelnia prognoza nnansowa obejmuje okres mku budzelowego otaz co najmniej trzech kolejnych lal W sytuacji dluzszego okresu pmgnozowatua jingnsowego wzor slosuje się dla lal
wykraczających paza minimalny (4-1e1ni) oktes pmgnozy, wynikający z ań. 227 usla)W

"  W pazycji wykazuje się dochody o charaklerze celowym, kłore lednosłka ołizymuje od podmiolów zewnętiznych. W szczegolności pozycja obJmuje dolaqje celowe z budzelu państwa na zadanla bieząt.e oraz dolacle i srodki na finansowanie wydalków bieząr.ych na realizację zadań flnansowanych z udzialem śtodków. o klórych
mówa w ar15 ut.  j pkt 2 i 3 uslawy W pozycji nie wykazuje się nalomiasl dochodów związanych ze szczególnymi zssadami wykonywania budzełu jednoslki wynikającymi z odrębnych uslaw. o klórych mowa w ań 237 usl. S uslawy

" W pozycji wykazuje się pozosłale dochody blezące w szczególności kwoly podalków i o(h! lokalnych
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Wyszczegćilnienie Wydatki  ogótem  x

z tego.

Wydatki  bieżące  "

w trm:

Wydatki  majątkowe
x

w tim:

na wynagrodzenia  i
składki  od nich

naliczane

z tytulu  poręczeń  i

gwarancji  "

w tym:

wydatki  na obslugę

dlugu  x

w fim:

Inwestycje  i zakupy
inwestycyjne,  o

których  mowa  w
art. 236  ust. 4 pkt  1

uE,taQ

w tym:

gwarancje  i
poręczenia

podlegające
wy+ączeniu  z limitu
splaty  zobowiązań,
o którym  mowa  w

xart. 243  ustawy

odsełkii  dyskonło
podlegające

wylączeniu  z limiłu
splały  zobowiązań,  o
którym mowa w ań.

243 ustawy. w
łerminie  nie dluższym

niż 90 dni po
zakończeniu

programu, projektu lub
zadania  i ołrzymaniu

refundacji  z tych
środkt'w  (bez odstlek

i dyskonta  od
zobowiązań  na wk+ad

krajowy) x

odsetki i dyskonło
podlegające

wy)ączeniu z limiłu
splały  zobowiązań,  o
którym mowa w ań.
243 usławy, z łytulu

zobowiązań
zaciągnięjych  na

xwklad krajowy

wydatki  o
charakterze

dotacyjnym  na
inwestycje  i zakupy

inwestycyjne

Lp 2 21 21.1 2.1 2 2 1 .2 i 2.1 3 21 3.1 213.2 2.2 221 2.2.1 1

2020 90 609 512,09 79 576 332,96 49 38B 821 ,81 O,OO O,OO 596 014,00 O,OO O,OO 1l  033179,13 11 033 izg,ts 978  257,92

2021 78 516 028,12 68 872 411,78 50 623 542,36 O,OO O,OO 882  473,00 O,OO O,OO 9 643  616,36 9 643  618,36 O,OO

2022 79 385 684,55 70 428  391,35 51 889130,91 O,OO O,OO 602  500,00 O,OO O,OO 8 957 293,20 8 957  293,20 O,OO

2023 82 238 016,38 71 986 078,62 53186  359,19 O,OO O,OO 490131,00 O,OO O,OO 10 251 937,76 10 251 937,76 O,OO

2024 83 979  508,24 73 705  204,73 54 516 018,  17 O,OO O,OO 445  912,00 O,OO O,OO 10 27  4 303,51 10 274  303,51 O,OO

2025 85 768  498,87 74122  712,67 55 878 918,62 O,OO O,OO 347 330,00 O,OO O,OO 11645  786,20 li  645  786,20 O,OO

2028 87 857  681 ,85 76 294  221 ,34 57 275 891 ,59 O,OO O,OO 254  770,00 O,OO O,OO 1l  563  460,51 11 563  460,51 O,OO

2027 89716761,44 78 059  406,29 58 707  788,88 O,OO O,OO 165  530,00 O,OO O,OO 11 657  355,15 11 657 355,15 O,OO

2028 92 568 046,01 80 623 061 ,44 60175  483,60 O,OO O,OO 87 487,00 O,OO O,OO 11 944 984,57 11 944  984,57 O,OO

2029 95 666188,56 B2 653 843,28 61 679 870,69 O,OO O,OO 46 273,00 O,OO O,OO 13 012  345,28 13  012  345,28 O,OO

2030 97 882 525,14 84 842  931 ,54 63 221 867,46 O,OO O,OO 16 599,00 O,OO O,OO 13 osg  sgs,eo 13  039 593,60 O,OO
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Wyszczególnienie Wynik  budżetu  x

w tym:

Przychody  budżetu
x

z tego:

Kwota
prognozowanej

nadwyżki  budżetu
przeznaczana  na
splatę  kredytów,

pożyczek  i wykup

papierÓw

wańościowych  "'

Kredyty,  pożyczki,
emisja  papiert5w

wartościowych  "

w tym.

Nadwyżka
budżetowa  z lat

ubieglych  "  "'

w tym:

Wolne  środki,  o
których  mowa  w

art. 217  ust. 2 pkt  6

ustawy  x

w tym:

na pokrycie  deficytu

budżetu  "

na pokrycie

deficytu  budżetu  x
na pokrycie  deficytu

budżetu  "

Lp 3 31 4 41 4.1 1 42 4 2.1 43 4.3.1

2020 -7 040138,56 O,OO 10 000 000,OO 10 000  000,OO 7 040138,56 O,OO O,OO O,OO O,OO

2021 3 959 894,82 3 959 894,B2 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2022 3 959 894,88 3 959 894,8B O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2023 3 692  546,88 3 692  546,88 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2024 3 692  546,88 3 692  546,88 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2025 3 692  547,68 3 692 547,68 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2026 3 441 182,08 3 441 162,08 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2027 3 441 163,74 3 441 163,74 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2028 2 469  084,00 2 469  084,00 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2029 1 269 087,96 1 269 087,96 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2030 1 000  000,36 1 000 000,36 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

5' Inne  pizeznaczetue  nadviyżki  budżełowej  W}maga  okteślenia  w objaśnieniach  do vaelolełniej  pmgnozy  finansovej

"' W pozycji należy uląć  śmdki pienk)żne znajdujące się na tachunku budżełu pochodząpe z nadwyżek poprzednich budżełówlącznie z niewykorzystanymi śmdkaml. o Id%ch mowa w ań 217 usI2  pkt 8 usławy
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Wyszczególnienie

z tego:

Rozchody  budżetu

x

z tego:

Sp+aty  udzielonych

pożyczek  w  latach

ubiegłych  x

w  tym:

Inne  przychody

niezwiązane  z

zaciągnięciem

d+ugu  "  7'

w  tym:

Splaty  rat

kapitalowych

kredytów  i

pożyczek  oraz

wykup  papierów

wartościowych  X

w tym:

na pokrycie  deficytu

budżetu  "

na pokrycie  deficyłu

budżetu  x

łączna  kwota

przypadających  na

dany  rok  kwot

ustawowych

wylączeń  z limitu

splaty  zobowiązań

x

w  tim:

kwota

pizypadających  na

dany  rok  kwot

wylączeń

określonych  w art.

243  ust.  3 ustawy  X

kwota

przypadających  na

dany  rok  kwot

wyJczeń
określonych  w  arł.

243  ust.  3a ustawy

x

LI) 44 441 4.5 451 5 51 5 1.1 5 t1 1 51.1.2

2020 O,OO O,OO O,OO O,OO 2 959  881  ,44 2 959  861,44 O,OO O,OO O,OO

2021 O,OO O,OO O,OO O,OO 3 959  894,82 3 959  894,82 O,OO O,OO O,OO

2022 O,OO O,OO O,OO O,OO 3 959  894,88 3 959  894,88 O,OO O,OO O,OO

2023 O,OO O,OO O,OO O,OO 3 692  546,88 3 692  546,88 O,OO O,OO O,OO

2024 O,OO O,OO O,OO O,OO 3 692  546,88 3 692  546,88 O,OO O,OO O,OO

2025 O,OO O,OO O,OO O,OO 3 692  547,68 3 692  547,68 O,OO O,OO O,OO

2026 O,OO O,OO O,OO O,OO 3 441 162,08 3 441 162,08 O,OO O,OO O,OO

2027 O,OO O,OO O,OO O,OO 3 441 163,74 3 441 163,74 O,OO O,OO O,OO

2028 O,OO O,OO O,OO O,OO 2 469  084,00 2 469  084,00 O,OO O,OO O,OO

2029 O,OO O,OO O,OO O,OO 1 269  0B7,96 1 269  087,96 O,OO O,OO O,OO

2030 O,OO O,OO O,OO O,OO 1 000  000,36 1 000  000,36 O,OO O,OO O,OO

"  W pozycji należy ująć w szczególności pizychody poctiodzące z piywatyzacji mająiku jednosłki samoiządu łety.orialnego
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Wyszczególnienie

Rozchody  budżetu,  z tego:

Kwota  dlugu  "

w tym:
Relacja  zt6wnowazenia  wydalków  biezących,  o

klÓrty  mowa  w arl.  242  uslawy

ląt.zna  kwola  pizypadaj  ących  na dany  rok kwol  uslawowych  wylączen  z limiłu  splaly  zobowiązań,  w lym'

Inne  rozchody
niezwiązane  ze

splatą  dlugu

kwota  dlugu,
którego  planowana

sp)ata  dokona  się  z
xwydatków

Różnica  między
dochodami

bieżącymia
wydatkami
bieżącymi

Różnica  między
dochodami

bieżącymi,
skorygowanymi  o

środki8)  a
wydatkami
bieżącymi

kwota  wylączeń  z
tytulu  wcześnięjszęj
splaty  zobowiązań,
określonych  w ań.

243  ust. 3b ustawy

z tego'

środkami  nowego

zobowiązania

wolnymi  środkami,
o których  mowa  w

art. 217  ust. 2 pkt  6
ustawy

innymi  środkami

Lp 51 j 3 5113.1 511  32 511  33 52 6 61 71 72

2020 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO 30 617 929,28 O,OO B72 086,57 872  086,57

2021 x x x x O,OO 26 658 034,46 O,OO 12  342  890,18 12 342  890,18

2022 x x x x O,OO 22 698139,58 O,OO 12  617188,08 12 617188,08

2023 x x x x O,OO 19 005 592,70 O,OO 'i3744  4B4,B4 i3  744  484,64

2024 x x x x O,OO 15 313 045,82 O,OO 13  766  850,39 13 766  850,39

2025 x x x x O,OO 11 620  498,14 O,OO 15138  333,88 15138  333,88

2026 x x x x O,OO 8179  336,06 O,OO 14  804  622,59 14 804  622,59

2027 x x x x O,OO 4 738172,32 O,OO 14  898 518,89 14  898  518,89

2028 x x x x O,OO 2 269 088,32 O,OO 14 214 068,57 14  214  06B,57

2029 x x x x O,OO 1 000  000,36 O,OO 14 081 433,24 14 081 433,24

2030 x x x x O,OO O,OO O,OO 13 839 593,96 13 839 593,98

a)Skoiygowanmośrodkidctyczyokteślonegowan 242uslawypovm)kszenlawszc:ególnościoprzychody okrejlonewań 217usł 2pkt5tsławy
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Wyszczególnienie

Wsl:aźnik  splaty  zobowi=zań

Relacja  określona

po lewęj  stronie

nierÓwnoŚCi  We

wzorze,  o którym

mowa  w ań.  243

ust.  I ustawy  (po

uwzględnieniu

zobowiązań

związku

współ[worzonego

przez  jednostkę

samorządu

terytorialnego  oraz

po  uwzględnieniu

ustawowych

wy+ączeń

przypadających  na

dany  rok)"

Relacja  określona  po  prawęj  stronie

nierówności  we  wzorze,  o ktt5rym  mowa

w ań.  243  ust.  1 ustawy,  ustalona  dla
x

danego  roku  (wskaźnik  jednoroczny)

Dopuszczalny  limit

sp+aty  zobowiązań

określony  po

prawej  stronie

nierÓwnoŚci  we

wzorze,  o którym

mowa  w art.  243

ustawy,  po

uwzględnieniu

ustawowych

wylączeń,  obliczony

w  oparciu  o plan  3.

kwańalu  roku

poprzedzającego

pierwszy  rok

prognozy  (wskaźnik

ustalony  w  oparciu

o średnią

aryimetyczną  z

poprzednich  lat)"

Dopuszczalny  limit

splaty  zobowiązań

określony  po

prawej  stronie

nierÓwnoŚci  we

wzoize,  o którym

mowa  w  art.  243

ustawy,  po

uwzględnieniu

ustawowych

wy+ączeń,  obliczony

w  oparciu  o

wykonanie  roku

poprzedzającego

pierwszy  rok

prognozy  (wskaźnik

ustalony  w  oparciu

o średnią

arytmetyczną  z

poprzednich  lat)"

Informacja  o

spełnieniu

wskaźnika  splaty

zobovAązań

określonego  w  art.

243  ustawy,  po

uwzględnieniu

zobowiązań

związku

współtworzonego

przez  jednostkę

samorządu

terytorialnego  oraz

po uwzględnieniu

ustawowych

wylączeń,

obliczonego  w

oparciu  o plan  3

kwarłalów  roku

popredzającego

rok  budżetowy'

Informat.ja  o

spelnieniu

wskaźnika  sptaty

zobowiązań

określonego  w  ark.

243  ustawy.  po

uwzględnieniu

zobowiązań

związku

współbarorzonego

przez  jednostkę

samorządu

terytorialnego  oraz

po  uwzględnieniu

ustawowych

wyłączeń,

obliczonego  w

oparciu  o

wykonanie  roku

poprzedzająt.ego

rok  budżetowy"

Lp 81 82 83 831 84 841

2020 5,35% 2,33% 4,23% 12,19% 12,01  % TAK TAK

2021 6,73% 1 B,99% 18,58% 8,10% 7193% TAK TAK

2022 6,38% 1 8,55% 4 8,1 3% 7,23o/o 7,06% TAK TAK

2023 5,66% 19,27% 1 8,88% 13,65% 1 3,65% TAK TAK

2024 5,47% 18,80% 1 8,48% 1 8,53% 1 8,53% TAK TAK

2025 5,22% 20,01  % x ź 8,50% 18,50% TAK TAK

2026 4,67% 19,01% x ź 3,94% 13,86% TAK TAK

2027 4145% 18,58% x 16,71% 16171  % TAK TAK

2028 3,08% 17,24% x 19,03% 1 9,03% TAK TAK

2029 1,55% 16,65% x 18,78% 18,78% TAK TAK

2030 1,17% ź 5,96% x 18,51  % 18,51'/o TAK TAK
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Wyszczególnienie

Finansowanie  programów,  projektćw  lub zadań  realizovianych  z udziaiem  środków,  o których  mowa  w arł. 5 ust. 1 p<t 2 i 3 ustawy

Dochody  bieżące
na programy,

projekty  lub

zadania

flnansowane  z
udzia+em

środkt'w,  o
których  mowa  w

arł. 5 ust. 4 pkt  2 i
3 ustawy

w trm:

Dochody
majątkowe  na

programy,
projekty  lub

zadania

finansowane  z
udzialem

środków,  o
których  mowa  w

ań. 5 ust. 4 pkt  2 i
3 ustawy

w brm:

Wydatki  bieżące
na programy,

projekty  lub
zadania

finansowane  z
udzialem

środków,  o
których  mowa  w

art. 5 ust. ź pkt  2 i

3 ustawy

w tzm:

Dotacje  i środki  o
charakterze
bieżącym  na

realizację

programu,  projektu
lub zadania

finansowanego  z
udzialem  środków,
o których  mowa  w

art. 5 ust. 1 pkt  2

ustaw%

w tym:

Dochody

majątkowe  na
programy,

projekty  lub

zadania
finansowane  z

udziaiem

środków,  o
których  mowa  w
art. 5 ust. 4 pkt  2

uStaW7

w tym:

Wydatki  bieżące  na
programy,  projekty

lub zadania

finansowane  z

udzialem  środków,
o których  mowa  w
art. 5 ust. 4 pkt  2

ustawy"

w tym:

środki  określone

w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy

środki  określone

w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy

finansowane
środkami

określonymi  w ań.
5 ust. 1 pkt  2

ustawy

Lp 91 911 9.1 1 1 9.2 921 9.2.1 1 93 9.3 1 9.3 1 1

2020 1 081 398,83 891 398,83 732119,90 30 523,00 30 523,00 30 523,00 975 506,53 975 506,53 732119,90

2021 600 869,57 410869,57 393 412,31 880  621 ,OO 860  621 ,OO 860 621 ,OO 475 270,37 475  270,37 393 412,31

2022 311 234,76 121234,76 115173,33 O,OO O,OO O,OO 156233,56 156  233,58 115173,33

2023 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2024 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2025 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2026 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2027 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2028 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2029 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2030 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO
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Wyszczególnienie

Informacje  uzupelniające  o wybranych  kat'goriach  finansowycii

Wydatki
majątkowe  na

programy,

projekty  lub

zadania

finansowane  z
udzialem

środków,  o
których  mowa  w

arł. 5 ust. 1 pkt  2 i
3 ustawy

w brm:

Wydatki  objęte

limitem,  o którym

mowa  w art. 226
ust. 3 pkt  4

ustawy

z tego:

Wydatki  bieżące

na pokrycie

ujemnego  wyniku

finansowego
samodzielnego

publicznego
zakładu  opieki

zdrowotnęj

Wydatki  na splatę
zobowiązań

przejmowanych  w

związku  z

likwidacją  lub
przekszłalceniem

samodzielnego
publicznego

zakladu  opieki

zdrowotnej

Kwota  zobowiązań
związku

współhuorzonego

przez  jednostkę
samorządu

terytorialnego

przypadających  do
sp+aty  w danym

roku  budżetowym,
podlegająca

doliczeniu  zgodnie

z art. 244  ustaw%

Kwota
zobowiązań

wynikających  z

przęjęcia  przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań  po

likwidowanych  i
przekszłalcanych
samorządowych

osobach
prawnych

Wydatki
majątkowe  na

programy,

projekty  lub
zadania

finansowane  z

udzialem
środków,  o

których  mowa  w

arł. 5 ust. 1 pkt  2

u!itaW7

w tym:

bieżące majątkowe

finansowane
środkami

określonymi  w ark.

5 ust. 1 pkt  2
ustawy

LI) 94 91N 9 4.1.i 10 1 101  1 10.1  2 10  2 10 3 10  4 10  5

2020 276  227,92 276  227,92 30 523,00 13 898 757,05 7 801 917,81 6 096 839,24 O,OO O,OO O,OO O,OO

2021 1 352 540,66 1 352 540,66 860 621,00 4 660 098,03 807 557,37 3 852  540,66 O,OO O,OO O,OO O,OO

2022 O,OO O,OO O,OO 295 501 ,56 295 501 ,56 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2023 O,OO O,OO O,OO 3 000,OO 3 000,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2024 O,OO O,OO O,OO 3 000,OO 3 000,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2025 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2026 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2027 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2028 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2029 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2030 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO



Wyszczególnienie

Informacje  uzupełniające  o wybranych  kategoriach  finansowych  -

Sp+aty,  o których

mowa  w  poz.  5.1,

wynikające

wy+ącznie  z hyłulu

zobowiązań  już

zaciągniętych  x

Wydatki

zmniejszające  dlug

x

w  tym:

Kwota

wzrostu(+)/spadku(

-) kwoty  diugu

wynikająca  z

operacji

niekasowych  (m.in.

umorzenia,  rÓŻnice

kursowe)

Wcześniejsza

spłata

zobowiązań,

wylączona  z limitu

sp+aty

zobowiązań,

dokonywana  w

formie  wydatków

budzetowych

spłata  zobowiązań

wymagalnych  z lat

poprzednich,

innych  niż  w poz.

10.7.3"

sp+ata  zobowiązań

zaliczanych  do

tytulu  dlużnego  -

kredyt  i pożyczka  x

w Vm:

wyplaty  z tytulu

wymagalnych

poręczeń  i

gwarancji  x

zobowiązań

zaciągniętych  po

dniu  1 stycznia

2019  r. "

w  tym:

dokonywana  w

fom'iie  wydatku

bieżącego  x

Lp 10 6 j[17 1071 10 7.2 10 7 21 10 7.2.1 i 10 7 3 10.8 10.9

2020 2 959  861  ,44 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2021 2 959  894,86 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x

2022 2 959  894,92 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x

2023 2 692  546,92 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x

2024 2 692  546,92 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x

2025 2 692  547,72 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x

2026 2 441 162,12 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x

2027 2 441 163,7B O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x

2028 1 469  084,04 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x

2029 269  088,00 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x

2030 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x

InTomiacje zawarie w łejc:ęści  wielolełniej prognozy finansowej. w łym o spe+nienk telacji okraślonejw  ań 243 ustawy zosłaną aułomałyczrie  wygenemwane przez apli::ację wskazaną przez Minisiia Finansów, o kt(xel mowa v' :} 4 usł j, na podstawe darych hisiotycznych oyaz pmg-tozowanych przez
jednoslJ  samoiządu łeĄonalnego  Aułomatyczne wyliczenia danych na podsławe wańości hisłorycznych i prognozowanych pizez jednostkę samoiządu łeJonalnego  dotyazą w szczególności łakże pozycji 8 3 -  8 3 j i pozycji z sekt.ji S 2

- pozycje oznaczone symbolem .xa spoiztdza  SIQ na okres pmgnozy kwoły dlugu. zgodnle z ań 227 usł. 2 usławy. Okres łen nie podlega wydlużsnlu w sytuacji planowania wydałków z tyłulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji W pizypadku planowania wydałla)w z tyłulu niewymagalnyt.h poręzeń  i gwarancji
w okresie dluższym niż okies. na który zaciągnięło oyaz planuje się zaciągnąć zobowiązania d+użne, infomaclt)  o wydałkach z łytu+u niewymagalnych poięczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomtnany okies, należy zamieścić w objaśnieniach do helolełniel  pmgnozy finansowej
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Wykaz  przedsięwzięć  do  WPF

Załącznik  nr  2 do uchwały  nr XV  /163  /2019  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  30 grudnia  2019  r.- Wieloletnie  Przedsięwzięcia  Finansowe  Powiatu

Nowotomyskiego  na lata  2020-2030

kwoly  w zl

L.p. Nazwa  i cel

Jednostka

odpowiedzialna  lub

koordynująca

Okres  realizacji

Łączne  naklady
finansowe

Limit  2020 Limit  2021 Limit  2022 Limit  2023 Limit  2024

Od Do

1 Wydatki  na przedsięw:ńęcia-ogólem  (j.1+1.2+1.3) 26 531 105,06 13 898 757,05 4 660 098,03 295 501,56 3 000,OO 3 000,OO

1.a - wydatki  bieżące 11785  660,73 7 801 .91 7,81 807 557,37 295 501,56 3 000,OO 3 000,OO

1 .b - wydatki  majątkowe 14 745 444,33 6 096 839,24 3 852 540,66 O,OO O,OO O,OO

1.1

Wydatki  na programy,  projekty  lub zadania  związane  z programami  realizowanymi  z udzialem  środków,  o ktćirych  mowa

w ań.5  ust.1 pkt  2 i 3 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009.r.  o finansach  publicznych  (Dz.U.Nr  157,  poz.1240,z  późn.zm.),  z
tego:

4 424 866,49 1251  734,45 1827  811,03 156233,56 O,OO O,OO

1.1.1 - wydatki  bieżące 2 544 572,54 975 506,53 475 270,37 156 233,56 O,OO O,OO

1.1.1 1

Rozwój  ksztalcenia  zawodowego  w Zespole  Szkó+ nr 2 w Nowym

Tomyślu  " w ramach  WRPO  na lata 2014-2020  współfinansowanego

ze środków  EFS  - Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  uczniów
szkół  i placówek  systemu  oświaty  prowadzących  ksztalcenie
zawodowe

Zespól  Szkól  nr 1 Nowy
Tomyśl

2019 2022 961 139,80 272 276,64 272 276,64 104953,68 O,OO O,OO

1.1.1.2

Wspieramy  rozwój  ksztalcenia  zawodowego  w Zespole  Szkót  nr 1 w
Zbąszyniu"  w ramach  WRPO  na lata 2014-2020  współfinansowanego
ze środków  EFS  - Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  uczniów
szkót  i placówek  systemu  oświaty  prowadzących  ksztalcenie

zawodowe

Zespói  Szkól  nr 1 im
Stefana  Garczyńskiego

w Zbąszyniu

2019 2022 409 242,18 122 713,98 92 237,73 21 865,38 O,OO O,OO

1.1.1.3

Rozwój  ksztalcenia  zawodowego  w Zespole  Szkó+ Rolnicze  Centrum
Ksztalceniatlstawicznego  w Trzciance  " w ramach  WRPO  na lata 2014
-2020  współfinansowanego  ze środków  EFS  - Podnoszenie

kwalifikacji  zawodowych  uczniów  szkó+ i placówek  systemu  oświaty
prowadzących  ksztalcenie  zawodowe

Zespól  Szkół  Rolnicze
Centrum  Ksztalcenia

Ustawicznego  im. Gen.
Dezyderego

Chlapowskiego

Trzcianka

2019 2022 418025,25 159358,25 110 756,00 29414,50 O,OO O,OO

1.1.1.4

Ksztalcenie  zawodowe  kluczem  do przyszlości  -  projekt

wspóŁfinansowany  z Europejskiego  Funduszy  Spolecznego  ramach
PO WER  - Cel: Międzynarodowa  mobilność  edukacyjna  uczniów  i

absolwentów  oraz  kadry  kszłalcenia  zawodowego

Zespół  Szkól  nr 2 Nowy
Tomyśl

2019 2020 632 915,31 316 457,66 O,OO O,OO O,OO O,OO

1.1.1.5

Powiat  Nowotomyski  stawia  na rodzinę  Il - Cel: Cel:wsparcie  rodzin  i

dzieci  z powiatu  nowotomyskiego  zagrożonych  ubćistwem  i/lub
wykluczeniem  spotecznym  poprzez  ułatwienie  odstępu  do wysokięj
jakości  uslug  spolecznych,specjalistycznego  poradnictwa

Powiatowe  Centrum
Pomocy  Rodzinie  Nowy

Tomyśl

2019 2020 i23250,00 104700,00 O,OO O,OO O,OO O,OO

1 .1 .2 - wydatki  majątkowe 1 880 293,95 276 227,92 1352  540,66 O,OO O,OO O,OO

1.1.2.1

Rozwój  kształcenia  zawodowego  w Zespole  Szkól  nr 2 w Nowym
Tomyślu  " w ramach  WRPO  na lata 2014-2020  współTinansowanego
ze środków  EFS  - Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  uczniów

szkól  i placówek  systemu  oświaty  prowadzących  ksztalcenie
zawodowe

Zespól  Szkól  nr 1 Nowy
Tomyśl

2019 2022 54 500,00 (],OO O,OO O,OO O,OO O,OO

1.1.2.2

,,Przebudowa  pasa  drogowego  nr 2713  P Łomnica-Nowy  Dwói'
realizowane  z EFR  -PROW:  - Cel:wspieranie  lokalnego  rozwoju
obszarów  wiejskich,  poprawa  bezpieczeństwa  i komfońu  uczestników
ruchu  drogowego

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2020 2021 1400  510,66 47 970,00 1352  540,66 O,OO O,OO O,OO

bimna  l z 6



L.p.
Limit

zobowiązań

1 18  860  356,64

1.a 8 910 97B,74

1 .b 9 949 379,90

i  .1 3 235  779,04

1.1.1 1607  010,46

1.1.1.1 649 506,96

1.1.1.2 236 817,09

1.1.1.3 299 528,75

1.1.1.4 316457,66

1.1.1.5 104700,00

1.1.2 1628  768,58

1.1.2.1 O,OO

1.1.2.2 1 400 510,66
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L.p. Nazwa  i cel
Jednostka

odpowiedzialna  lub

koordynująca

Okres  realizacji

Łączne  naklady
finansowe

Limit  2020 Limit  2021 Limit  2022 Limit  2023 Limit  2024

Od Do

1.1.2.3

Wyposazenie  środowisk  informatycznych  wojewódzkich,powiatowych  i
miejskich  podmiotów  leczniczych  w narzędzia  informatyczne
umozliwiające  wdrozenie  Elektronicznej  Dokumentacji  Medycznej  oraz

stworzenie  sieci  wymiany  danych  między  podmiotami  leczniczymi
samorządu  województwa  - Cel :Wytwarzanie  i udostępnianie  lokalnych

uslug  elektronicznych  w środowiskach  IT podmiotów  leczniczych,
wyposażenie  w zasoby  infrastruktury  sprzętowego  i programowego
przetwarzania  danych,  podniesienie  poziomu  bezpieczeństwai
sprawności  funkcjonowania  środowisk  IT, wyrównanie  szans  w

korzystaniu  z usiug  elektronicznych

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2016 2024 425 283,29 228 257,92 O,OO O,OO O,OO O,OO

1.2 Wydatki  na programy,  projekty  lub zadania  związane  z umowami  pańnerstwa  pubIiczno-prywatnego,  z tego: O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OCI

1 .2.1 - wydatki  bieżące O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

1 .2.2 - wydatki  majątkowe 0,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

1 .3 Wydatki  na programy,  projekty  lub zadania  pozostale  (inne  niż  wymienione  w pkt  1.1 i 1.2),z  tego 22106  238,57 12 847 022,60 2 832 287,00 139 268,00 3 000,OO 3 0t]O,OO

1 .3.1 - wydatki  bieżące 9 241 088,19 6 826 411 ,28 332 287,00 139 268:00 3 000,OO 3 000,OO

1.31.1

Wzmocnienie  wojewódzkich  kolejowych  przewozów  pasażerskich  na

obszarze  oddziaływania  Aglomeracji  Poznańskiej  popizez

zwiększenie  ilości  po)ączeń  kolejowych  -dofinansowanie  Poznańskiej
Kolei  Metropolitalnej"  - uruchomienie  dodatkowych  polączeń

umożliwiających  osobom  korzystającym  z kolei codzienny  dojazd  i
powrót  poza  m miejscem  zamieszkania

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2018 2020 509 362,19 198 250,28 O,OO O,OO O,OO O,OO

1.3.1.2

Dzierżawa  urządzeń  wielofunkcyjnych  oraz  licencji  na system
wydruku  podązającego  - Cel:  wdrażanie  nowych  technologii,

kierowanie  trendów  w kierunku  ekonomiki  funkcjonowania  biur  i
bezpiecznego  obiegu  dokumentów  obiegu  dokumentćiw

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2019 2022 339 374,00 113 500,00 113 500,00 28374,00 O,OO O,OO

1.3.1.3

Ubezpieczenie  majątku  i odpowiedzialności  cywilnej  Powiatu
Nowotomyskiego  i podległych  jednostek  organizacyjnych  -

Cel :Ubezpieczenie  majątku  od zdarzeń  losowych  oraz  ubezpieczenie

odpowiedzialności  cywilnej  z tyłulu  wykonywanęj  dzialalności  i
posiadanego  mienia  dla Powiatu  i jednostek  podległych

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2019 2022 647 363,00 215 787,00 215787,00 107 894,00 O,OO O,OO

1.3.1.4

Dostawa  tablic  rejestracyjnych  oraz  odbiór  wycofanych  tablic

rejestracyjnych  - cel:realizaqja  zadania  w roku budzetowym  i
nastepnym  niezbędna  jest  do zapewnienia  ciaglości  dzialania
jednostki  wykraczająca  poza  rok budżetowy

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2019 2020 248 460,00 i98460,00 O,OO O,OO O,OO O,OO

1.3.1.5

Powierzenie  Powiatowi  Poznańskiemu  zadanie  organizacji  przewozów
pasażerskich  o charakterze  użyieczności  publicznej  w zakresie
publicznego  transpońu  zbiorowego  w powiatowych  przewozach

pasażerskich"-  - cel:organizacja  przewozów  pasażerskich  o
charakterze  użyteczności  publicznej  w gminach,  w których  występują
problemy  z organizacją  zbiorowego  pasażerskiego  transpońu
publicznego,

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2019 2020 109337,00 ss913,00 O,OO O,OO O,OO O,OO

1.3.1.6

Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr 2727P  Przyprostynia-

Chobienice-Projekt  realizowany  w ramach  Funduszu  Dróg

Samorzadowych  - cel:wsparcie  budowy,  przebudowy  oraz  remont  dróg
gminnych  i powiatowych-  Projekt  w ramach  Funduszu  Dróg
Samorzadowych

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2019 2020 6 425192,00 5151 501,00 O,OO O,OO O,OO O,OO
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Lp.
Limit

zobowiązań

1.1.2.3 228  257,92

1 .2 O,OO

1 .2.1 O,OO

1 .2.2 O,OO

I .3 15 624  577,60

1.3.1 7 303 966,28

1.3.1.1 198  250,28

1.3.1.2 255 37  4,00

1.3.1.3 539 468,00

1.3.1.4 198  460,00

1.3.1.5 88 913,00

1.3.1.6 5151  501 ,OO

Słrona 4 z 6



L. p. Nazwa  i cel

Jednostka

odpowiedzialna  lub
koordynująca

Okres  realizacji

Łączne  naklady
finansowe

Limit  2020 Limit  2021 Limit  2022 Limit  2023 Limit  2024

Od Do

1.3.1.7

Wyposażenie  środowisk  informatycznych  wojewódzkich,powiatowych  i
mięjskich  podmiotów  leczniczych  w narzędzia  infomiatyczne
umozliwiające  wdrożenie  Elektronicznęj  Dokumentacji  Medycznęj  oraz
stworzenie  sieci  wymiany  danych  między  podmiotami  leczniczymi
samorządu  województwa  - Ce;l:  Wytwarzanie  i udostępnianie
lokalnych  uslug  elektronicznych  w środowiskach  IT podmiotów

leczniczych,  wyposazenie  w zasoby  infrastruktury  sprzętowego  i
programowego  przetwarzania  danych,  podniesienie  poziomu
bezpieczeństwa  i sprawności  funkcjonowania  środowisk  IT,
wyrównanie  szans  w korzystaniu  z us+ug elektronicznych

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2016 2024 12000,00 O,OO 3 000,OO 3 000,OO 3 000,OO 3 000,OO

1.3.1.8
Zakup  druków  komunikacyjnych  - cel:Zapewnienie  ciąglości  dzialania

jednostki  w zakresie  zadań  komunikacyjncyh  dotyczacych  rejestracji
pojaztJt5w

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2019 2020 950 000,OO 860 000,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

1 .3.2 - wydatki  majątkowe 12 865150,38 5 820 611,32 ' 2 500 000,OO O,OO O,OO O,OO

1.3.2.1
Modernizacla  obiektów  sportowych  w jednostkach  prowadzonych
przez  Powiat  Nowotomyski  - Modernizacja  obiektów  sportowych  w
jednostkach

Starostwo  Powiatowe  w

Nowym  Tomyślu
2017 2021 7 735 000,OO 1 500 000,OO 2 500 000,OO O,OO O,OO O,OO

1 .3.2.2

Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na budowę
nowego  przebiegu  drogi  wojewódzkiej  nr 305 na odcinku  od ul.

Kolejowej  do ul. Celnej  w Nowym  Tomyślu  wraz  z uzyskanie  m decyzji
środowiskowej-  wsparcie  budowy,  przebudowy  oraz  remont  dróg
wojewódzkich

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2018 2020 252 000,OO 250 000,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

1.3.2.3

Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr 2727P  Przyprostynia-

Chobienice-Projekt  realizowany  w ramach  Funduszu  Dr%
Samorzadowych  - cel:wsparcie  budowy,  przebudowy  oraz  remont  dróg
gminnych  i powiatowych-  Projekt  w ramach  Funduszu  Drt'g
Samorzadowych

Starostwo  Powiatowe  w

Nowym  Tomyślu
2019 2020 3101 360,43 2 310 709,37 O,OO O,OO O,OO O,OO

1.3.2.4

Przebudowa  pasa  drogowego  drogi  powiatowęj  nr 1 8E11 P Brody-

Turowo-  realizowanego  w ramach  Funduszu  Dróg  Samorządowych  - -
cel: wsparcie  budowy,  przebudowy  oraz  remont  dróg  gminnych  i
powiatowych,

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2019 2020 1 776 789,95 1 759 901 ,95 O,OO O,OO O,OO O,OO
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L.p.
Limit

zobowiązań

1.3.1.7 12000,00

1.3.1.8 860 000,OO

i.3..2 8 320 611,32

1.3.2.1 4 000 000,OO

1 .3.2.2 250 000,OO

1.3.2.3 2 310 709,37
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Obiaśnienia  przyiętych  wartości  do Wieloletniei  Prognozy  Finansowei  Powiatu

Nowotomyskiego  na lata  2020-2030

1. Założenia  wstępne

WieloletniaPrognoza  FinansowaPowiatuNowotomyskiego  przygotowana  zostałana  lata  2020-

2030.  Długość  okresu  przyjętego  do prognozy  wynika  z art. 227  ust.2  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009

r. o finansach  publicznych  (t.j.  Dz.  U. z 2019  r. poz.  869).

Z ustawy  powyższej  wynika,  źe  prognozę  należy  sporządzić  na  czas nie krótszy  niż okres,

na  jaki  przyjęto  limity  wydatków  dla  przedsięwzięć,  o których  mowa  w art. 226  ust.3  ustawy.

Zgodrńe  z powyższym  do przedsięwzięć  zaliczają  się  ostatnie  raty  spłat  kredytów  zaciągniętych  przez

Powiat.  Ostatnia  potencjalna  spłata  kredytu  przypada  na rok  2030.

Odległy  czas prognozowania  zwiększa  ryzyko  niewłaściwego  oszacowania  wattości  przyjętych

w prognozie  w odniesieniu  do faktycznie  uzyskanych.  Przy  sporządzaniu  prognozy  wykorzystano

założenia  makroekonomiczne  ujęte  w  Wytycznych  Ministra  Finansów  dotyczące  założeń

makroekonomicznych  na  potrzeby  wieloletnich  prognoz  finansowych  jednostek  samorządu

terytońalnego  oraz  zgromadzone  informacje  dotyczące  gospodarki  finansowej  powiahi.

Powiat  prowadzi  politykę  oszczędnościową  w zakresie  wydatków  bieżących,  która  ma na celu

zmniejszenie  nakładów  na ten cel. Uzyskane  w ten sposób  środki  przeznaczone  zostaną  na działania

inwestycyjne.

Dla  prognozy  wlatach  2020-2030  uwzględniono  następujące  wskaźniki:

*  poziom  inflacji  (mierzonej  wskaźnikiem  wzrostu  cen  dóbr  i usług  konsumpcyjnych  - CPI)

w badanych  okresach  oraz  poziom  PKB  w badanym  okresie:

Dane  makroekonomiczne  przyjęte  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego

na lata  2020-2030:

Tabela  Nr 1

lata 202u 2U2T ' 1źU!2 2023 2024 2025 202Ó 2027 2028 ]U)Ł9 2U.4U

Inflacja 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,-56%---  '-'ż:ś-oy.: 2,50% 2,50% 2,50%

PKB 3,70% 3,40% 3,30o/ó 3,10% 3,00% 3,00% 3,00% 2,90% 2,80% 2,70% 2,70%

W związku  z kroczącym  charakterem  prognozy,  która  corocznie  winna  być  aktualizowana  przyjęto

następujące  założenia:

*  dla  roku  2019  przyjęto  wartości  wynikające  z aktualnego  planu  budżetu  Powiatu
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Nowotomyskiego  na dzień  30 września  2019  r.,

dla  wykonania  2019  rolai,  w  związku  z istotnymi  zmianami  związanymi  z rezygnacji  z kredyhi

długoterminowego  przyjęto  dane wynikające  z planu  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego

na  dzień  18  gnidnia  2019  r.,  zgodnie  z  uchwałą  nr  XIV/138/2019  Rady  Powiatu

Nowotomyskiego,

*  dla  roku  2020  przyjęto  wartości  wynikające  z autopoprawki  do projektu  budżetu  na 2020  rok,

*  d1a1at2021-2030przyjętosposóbprognozowaniapoprzezindeksacjęoposzczegó1newskaźniki

oraz  korekty  merytoryczne,  w których  uwzględnia  się równieź  sytuację  finansową  budżetu

Powiatu  Nowotomyskiego  w  poszczególnych  latach,  w tym:

I  dochody  z tytułu  udziału  z tyt.  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  na lata  2021-

2023,  w  związku  z corocznym  wykonaniem  dochodów  pożej  100  % przyjęto

w prognozie  wzrost  o 6,00%,  w pozostałych  latach  od 2024  - 2030  roku  o wskaźnik

wzrostu  w  wysokości  IOO%  PKB  w  tycli  latach,

J udział  w  podatku  dochodowym  od osób  prawnych  - waloryzacja  o 100%  PKB,

I  zwiększenie  dochodów  bieźących  w  latach  2021-2022  determinowane

długoten'ninowymi  rozliczeniami  wpływów  z tytułu  zadań  wieloletrńch  zrealizowanych

przez  Powiat  Nowotomyski  w latach  2016-2019,

I  wzrostem  wykonania  dochodów  pozostałych  z tytułu  czynszu  najmu,  odsetek

bankowych  od środków  zgromadzonych,  za korzystarńe  ze środowiska  (kopaliny),

wpływy  w  ze sprzedaźy  wyrobów  gotowych  realizowane  przez  ZSRCKU.

Podzielenie  prognozy  w powyższy  sposób  pozwala  na  realną  ocenę  możliwości  inwestycyjno-

kredytowych  Powiatu  Nowotomyskiego.  Niestabilność  i nieprzewidywalność  cykli  gospodarczych

nakazuje  zachowanie  szczególnej  ostrożności  przy  prognozach  długookresowych.

I.Wzrost  dochodów  ogółem  w  stosunku  do 2019  roku  o 10,73%  w tym:

a/  wzrost  dochodów  bieżących  o 13,36  %:

w miesiącu  paździen'ńlcu  2019  wprowadzono  do budżetu  powiatu  dochody  związane  z nowymi

zadaniami  wieloletnimi,  w  tym  m.in.:

@ przystąpieniemjednostkioświatowejPowiatuNowotomyskiegodoprojektuwie1oletniego

,,Kształcenie  zawodowe  kluczem  do przyszłości"  -  projekt  współfinansowany  z

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  POWER,  okres  realizacji  2019-2020  -

wartość  zadania  w  wysokości  632.915,31  zł,  w  tym  w 2020  roku  w  wysokości  316.457,66  zł,

*  przyznarńem  dofinansowania  do projektów  bieżących  w  ramach  Funduszu  Dróg

Samorządowych  na lata  2019-2020  pn.  ,,Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr  2727P
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Przyprostynia-Chobienice"  - okres  realizacji  2019-2020,  wartość  dofinansowania  do

zadania 6.425.192,00  zł, w tym w 2020 rolai  w wysokości  5.151.501,00  zl

*  wprowadzeniem  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  zadania

wieloletniego  pn.  ,,Powiat  Nowotomyski  stawia  na rodzinę  II"  o wartości  I23.250,00  zł, w

tym dofinansowanie  117.087,50  zl, w tym w 2020 roku w wysokości  99.377,50  zi

*  wzrostem  wykonania  dochodów  z tyt.  podatku  dochodowego  od osób  fizycznych  w latach

poprzednich  powyżej  100  %

@ wzrostem  wykonarńa  dochodów  pozostałych  z tytułu  czynszu  najmu,  odsetek  bankowych  od

środków  zgromadzonych,  za korzystanie  ze środowiska  (kopaliny),  wpływy  w ze sprzedaży

wyrobów  gotowycli  realizowane  przez  ZSRCKU.

b/  spadek  dochodów  majątkowych  o 30,66  %:

*  w związku  z przyznaniem  dofinansowania  do projektów  inwestycyjnych  w  ramach  Funduszu

Dróg  Samorządowych  na  lata  2019-2020  pn.  ,,Przebudowa  pasa  drogowego  drogi

powiatowej  nr  1881P  Brody-Turowo"  - zwiększa  się  ogółem  dochody  w latach  2019-2020  o

kwotę  1.229.752,00  zł, w tym w roku 2020 o kwotę  1.224.931,00  zi

*  w  związku  z przyznaniem  dofinansowarńa  do  projektów  inwestycyjnych  w  ramach

Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na realizację  zadania  drogowego  pn. ,,Przebudowa  pasa

drogowego  nr  2713P  Łomnica-Nowy  Dwór"  - okres  realizacji  2020-2021,  wartość  zadania

w wysokości 1.400.510,66 zi dofinansowanie  891.144,00 zł, w tym w 2020 roku

w  wysokości  30.523,00  zl,

2. Wzrost  wydatków  ogółem  o 7,04  % w stosunku  do 2019  roku,  w  tym:

a/  wzrost  wrydatków  bieżących  o 10,57  %  spowodowany  jest  m.in.:

*  skorygowaniemplanuwydatkówd1ap1acówekoświatowychPowiatuod2019rokuw

związku  z podwójnym  naborem  do szkół  ponadgimnazjalnych  od I września  2m9 roku

(po  ukończeniu  8 klasy  szkoły  podstawowej  oraz  3 klasy  giinnazjum)  oraz  kontynuacją  nauki

w tych  szkołach  w latach  następnych,

*  zwiększerńem  wydatków  na wynagrodzenia  dla  nauczycieli  od 1 stycznia  2020  -  planowana

podwyżka  wynagrodzeń  o wysokość  inflacji  2,50  % oraz  podwyższenie  wynagrodzeń

pracowników  niepedagogicznych  o wysokość  inflacji  tj.  2.50  %,

*  w latach  2020-2022  uwzględniono  wzrost  docliodów(subwencji)  i wydatków  na zadania

oświatowe,  które  zostaną  skorygowane  w 2019  roku,  w związku  z podwójnym  naborem

do szkół  ponadgimnazjalnych  od 1 września  2019  roku  oraz  kontynuacją  nauki  w  tych  szkołach

w  latach  następnych  2020-2022
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W związku  z przystąpieniem  jednostek  oświatowych  Powiatu  Nowotomyskiego  do projektu

wieloletniego  ,,Rozwój  kształcenia  zawodowego  uczniów"  w  ramach  WRPO  na lata  2014-2020

współfinansowanego  ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  wprowadzono  do budżetu

Powiatu  na 2019  rok  i następne  oraz  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  następne  2020-

2022  powyższe  zadanie  wieloletnie  w kwocie  ogółem  1.842.907,23  zł, w tym  dofinansowanie

w wysokości  1.634.032,43  zł,  z tego  w latach:

+ 2020  roku  zwiększa  się dochody  bieżące  z tyhiłu  dotacji  oraz  wydatki  bieżące  o kwotę

475.563,67  zł,

<a w 2021  rolcu  zwiększa  się  dochody  bieżące  z tytułu  dotacji  oraz  wydatki  bieżące  o kwotę

410.869,57  zł,

"  w 2022  roku  zwiększa  się  dochody  bieżące  z tytułu  dotacji  oraz  wydatki  bieżące  o kwotę

121.234,76  zł,

':"  W miesiącu  październiku  2019  wprowadzono  do budżetu  wydatki  związane  z nowymi

zadania,  w  tym  m.in.:

- przystąpieniem  jednostki  oświatowej  PowiatuNowotomyskiego  do projektuwie1o1etniego

,,Kształcenie  zawodowe  kluczem  do  przyszłości"  - projekt  współfinansowany  z

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  ramach  POWER,  okres  realizacji  2019-2020,

wartość zadarńa w wysokości  632.915,31 Zi  W tym wydatki  w 2020 roku w wysokości

316.457,66  zł,

- przyznaniem  dofinansowania  do projektu  w  ramach  Funduszu  Dróg  Samorządowych  na

lata  2019-2020  pn. ,,Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr  2727P  Przyprostynia-

Chobienice"  - wartość  wydatków  bieżących  w wysokości  6.425.192,00  zł,  w  tym  w 2020

roku  w  wysokości  5.151.501,00  zł,

-  wprowadzeniem  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  zadania  wieloletniego

pn. ,,Powiat  Nowotomyski  stawia  na rodzinę  II",  okres  realizacji  2019-2020,  wartość

zadania w wysokości  123.250,00  zi  w tym wydatki  bieżące  w 2020 roku w wysokości

104.700,00  zł,

":" W 2021  roku  i latach  następnych  następuje  znaczny  spadek  wydatków  bieżącycli

w związku  z zakończeniem  zadań  rocznych  i wieloletnich  finansowanych  z wydatków

bieżących  w  tym  m.in.:

- projekt  ,,Kształcenie  zawodowe  kluczem  do przyszłości"  -  projekt  współfinansowany

z Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  POWER,  realizacja  2019-2020,

- projekt  drogowy,,Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr  2727P  Przyprostynia-

Chobienice"  - okres  realizacji  2019  - 2020,
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- projekt,,Powiat  Nowotomyski  stawia  na  rodzinę  II",  okres  realizacji  2019-2020,

- zmniejszerńem  wydatków  na zadania  remontowe  w  jednostkach  powiatu  oraz

zmniejszeniem  kosztów  utrzymania  jednostek,

-zmniejszeniem  wydatków  remontowych  w zadaniach  drogowych  (przewidywana

realizacja  planowana  głównie  jako  zadania  inwestycyjne  w szerszym  zakresie

działarńa  tzn.  rozbudowa  lub  modernizacja).

*  Spadekwydatkówinwestycyjnychwstosunkudo2019rokuwynosi12,97%:

/**  zmiany  w  planowanych  wydatkach  inwestycyjnych  związane  są m.in.:

*  przyznaniem  dofinansowania  do projektów  inwestycyjnych  w ramach  Funduszu  Dróg

Samorządowycli  na  lata  2019-2020  pn.  ,,Przebudowa  pasa  drogowego  drogi  powiatowej

nr  1881P  Brody-Turowo"  - zwiększa  się  ogółem  wydatki  inwestycyjne  w  latach  2019-2020

o kwotę  1.776.789,95  zł,  w  tym  w roku  2020  roku  o kwotę  1.759.901,95  zł,

*  w  związlcu  z zakończeniem  inwestycji  wieloletnich  2016-2019  oraz  zmniejszeniem

planowanych  inwestycji  drogowych  ze środków  powiatu  w 2020  rolcu,

*  w związku  z pismem  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  z drńa

31 października  2019  roku  dokonuje  się  w projekcie  budżetu  powiatu  na 2020  rok  oraz

w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na lata  2020-2030  przesunięcia  dotacji  na zadanie

wieloletnie  z 2019  roku  na 2020  rok  o kwotę  225.257,92  zł,  jednocześrńe  dodaje  się  wydatki

bieżące  pozostałe  na  powyższe  zadanie  na  lata  2020-2024  w wysokości  15.000,00  zł,  w  tym

w 2020  roku  w wysokości  3.000,00  zł.

W  2020  roku  planowane  wydatki  inwestycyjne  związane  są  głównie  z kontynuacją  projektów

w  jednostkach  oświatowych  oraz  wieloletnimi  zadaniami  inwestycyjnymi  i remontami

drogowyi'ni.

Poniższa  tabela  i wykres  przedstawiają  prognozę  wzrostu  dochodów  iwydatków  budżetu

Powiatu  Nowotomyskiego  na  lata  2020-2030:
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Tabela  Nr  2

Opis 2020 2021 zozh 2023 zt)ża zóźS ź0ż6 2027-' 1t)Ń8- )m'l 2GT0J

dooycnhaomd'ó"wa IIIIO,;O
98,69% 101,05% 103,10%

i«

102,03% 102,04% 102,05% 102,04% 10lę 102,00% 102,W

Dynamika

dochodów

bieżących

113,36% 100,95% 102,25% 103,23% 102,03% 102,05% 102,06% 102,04% 102,02% 102,00% 102,01%

Dynamika

dochndów

majątkowych

69,34% 40,39% 23,80% 66,67% 100,OO% IOO,OO% IOO,OO% 100,OO% 100,OO% 100,OO% 100,OO%

woyyndaamtkto!wa l 107,04% 86,65% 101,1I% 103,59% :o':iJ$ Th102,13% 102,44% 102,12% 103,18% 103,35%
r

102,32%

Dynamika

wydatków

bieżących

110,57% 86,55% 102,26% 102,21% 102,39% 100,57% 102,93% 102,31% 103,28% 102,52% 102,65%

Dynamika

wydatków

majątkowych

87,03% 87,41% 92,88% 114,45% 100,22% 113,35% 99,29% 100,81% 102,47% 108,94% 100,21%

Wykres  Nr  l

A40,00%

' 120,00%

100,OO%

80,00%

Dynamika  dochodów  i wydatków  w latach

2020-2030

60,00%

40,00%

20,00%

O,OO%

2020 2021 2022 2023 2024 2025  2026  2027  2028  2029

«Dynamika  dochodów  bieżących

«Dynamika  wydatków  bieżących

Dynamika  wydatków  majątkowych

2030
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2. Prognoza  dochodów

Prognozy  dochodów  Powiatu  Nowotomyskiego  dokonano  przy  następujących  założeniach:

W  dochodach  ogółem  dokonano  podziału  na dochody  majątkowe  i bieżące.

1.  W  dochodach  bieżących  prognozowano  w  podziale  na kategońe:

*  podatki  i  opłaty  lokalne  (wyszczególniając:  opłatę  komurńkacyjną,  pozostałe  opłaty

i odsetki),

@ udział  w podatkach  centralnych  w tym:  udział  w podatku  dochodowym  od osób  fizycznych  -

PIT  oraz  udział  w  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  -  CIT,

*  subwencje  z budżetu  państwa  (z wyszczególnieniem  na subwencje:  oświatową,  wyrównawczą,

równoważącą),

*  dotacje  i środki  przeznaczone  na cele  bieżące  (wyszczególrńając  dotacje:  na  zadania  zlecone  i

powierzone  oraz  zadania  własne),

*  pozostałe  dochody  bieżące  (wyszczególniając:  grzywny  i  kary  pierńęźne,  wpływy

z usług,  odsetki  od środków  na rachunkach  bankowych,  inne  dochody,  trwały  zarząd,

użytkowanie  wieczyste,  dochody  z najmu  idzierżawy  składników  Skarbu  Państwa,  jednostek

samorządu  terytońalnego).

Uwzględniono  w prognozie  również  wzrost  dochodów  bieżących  w latach  2019-2022,  który

dotyczy  głównie  placówek  oświatowych  prowadzących  działalność  usługową,  w tym  dochodów  ze

sprzedaży,  dochodów  z usług  oraz  windykacji  należności  z najmu  oraz  z tytułu  subwencji  dla

jednostek  oświatowych.

2.  Wdochodachmajątkowychprognozowanowpodzia1enakategońe:

*  dochody  z majątku  (wyszczególniając  wpływy  z tytułu  sprzedaży  mienia),

*  dotacje  i środki  przeznaczone  na inwestycje  (wyszczególniając  dofinansowanie  z budżetu

państwa  oraz  pozostałe  środki  pozabudżetowe).

Wszystkie  wymienione  kategońe  wybrane  zostały  na  podstawie  paragrafów  klasyfikacji

budżetowej.  Kategońe  dochodów  bieźących  prognozowano  za pomocą  wskaźnika  inflacji  oraz

wskaźnika  dynamiki  PKB.

W  poszczególnych  kategoriach  nadano  następujące  wagi:

*  pozostałe  dochody  bieżące  (wyszczególniając:  gz;ywny  i kary  pieniężne,  wpływy  z usług,

odsetki  od środków  na rachunkach  bankowych,  inne  dochody,  trwały  zarząd  i użytkowanie

wieczyste,  dochody  z najmu  i dzierźawy  składników  Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu

terytońalnego,  uwzględrńa  się  możliwe  lub spodziewane  współfinansowarńe  inwestycji  ze

środków  unijnych  oraz  budżetu  państwa)  -  w latach  2021-2022  waloryzacja  o 100  % inflacji,
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od  2023  roku  wielkość  dochodów  bez  zmian  - wskaźrńk  wzrostu  0 % inflacji,

*  udział  w podatkach  centralnych  w tym:  udział  w podatku  dochodowym  od osób  fizycznych  -

PIT  oraz  udział  w  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  -  CIT,  w tym:

J dochodyztytułuudziałupodatkudochodowegoodosóbfizycznychna1ata2021-2023,

w związku  z corocznym  wykonaniem  powyżej  100  % przyjęto  w prognozie  wzrost

o 6, OO%, w  pozostałych  latach  2024-2030  o wskaźnik  wzrostu  w  wysokości  100%  PKB

w  tych  latach,

J udział  w  podatku  dochodowym  od osób  prawnych  - waloryzacja  o 100%  PKB,

*  subwencje  z budżetu  państwa  (z wyszczególnieniem  na subwencje:  oświatową,  wyrównawczą,

równoważącą)  - indeksacja  o 100%  inflacji,

*  dotacje  i środki  przeznaczone  na cele  bieżące  -  w latach  2021-2023  wzrost  100%  inflacji,

uwzględniając  korektę  środków  otrzymanych  w 2019-2020  na zadania  wieloletnie,  pozostałe

lata  2024-2030  wielkość  dochodów  bez  zmian-wskaźnik  wzrostu  O% inflacji,

*  w  latach  2021-2022  prognozuje  się  znaczny  wzrost  dochodów  bieżących  związanych

z długoterminowym  rozliczaniem  przez  instytucje  zewnętrzne  wykonanych  przez  powiat

nowotomyski  zadań  wieloletnich  z lat  2016-2019  o wartości  około  3.500.000,00  zł,  w  tym  m.in.

projektów  geodezyjnych  o waitości  około  2.960.000,00  zł,  informatycznych  o wartości  około

560.000,00  zł. Do  chwili  obecnej  wpłynęły  kwoty  z rozliczenia  zadań  wieloletnich  za rok  2016

i 2017,  w tym  m.in.  za projekt  infonnatyczny  w wysokości  110.530,26  zł, geodezyjnych

w  wysokości178.838,10  zł,  odnawianie  ścieżek  rowerowych  w  wysokości31.399,00  zł  z tytułu

dochodów  majątkowych  i bieżących,

*  wzrost  dochodów  pozostałych  z tytułu  czynszu  najmu,  odsetek  bankowych  od środków

zgromadzonych,  za korzystanie  ze środowiska  (kopaliny),  wpływy  w ze sprzedaży  wyrobów

gotowych  realizowane  przez  ZSRCKU.

Dochody  majątkowe  prognozowano  tylko  do  terminów,  które  pozwolą  racjonalnie

przewidzieć  kształtowanie  się  wpływów  z tej  kategońi:

*  dochody  z majątku  (wyszczególniając:  sprzedaż  mienia)  - O% indeksacji,

*  dotacjenainwestycje(wyszczególniającdofinansowarńebudżetupaństwaorazpozostałeśrodki

pozabudżetowe)  - nie  uwzględniono  wagi  inflacji  ani  PKB,  gdyż  w  tej kategońi  uwzględnia  się

tylko  możliwe  lub spodziewane  współfinansowarńe  inwestycji  ze środków  unijnych  oraz

budżetu  państwa.  Po przeliczenip  powyższych  wartości  uzyskane  dane  zsumowano  w  kategorie

dochodów  bieżących  i majątkowych  a następnie  dochodów  ogółem.
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Tabela  Nr  3

Strukturę  podziału  dochodów  bieżących  i dochodów  majątkowych,  jak  również  wydatków

bieżących  i majątkowych  w  poszczególnych  latach  prognozy  przedstawia  tabela:

:  - ' ii  li   l  [W_JujtW!'!l!  Ial!lRliualal!!llI)!F  
m'u H  aat"aWW&%'«u4m  k%  M«ń%  ła!   Wff!@R  Nfa?ŁffiFJI  Hff»?WfflaH  MW9i)a'W%  

ŁWkBuaN@)»%51'IIhIM'l%WaNLaWm'fflt.aVjYAYrL$R_  Wa'LJhm MhlW.«t!lffl  i1W!:  !  Ila  HlfflRWla.  lJa!lW  N  rWan%:l!l N

7 - ' "  ' M!aff WW xagmmm  a[t!li  &3!WW  Ł'!łm A
fl NliMŁti Nh  )taffJ  I!ieh  4 N!m W.Ń flUta'W WWiM m N

- dochody

bieżące

96,27% 98,47% 99,64% 99,77% 99,77% 99,78% 99,78% 99,79% 99,79% 99,79% 99,80%

- dochody

majątkowe

3,73% 1,53% 0,36% 0,23% 0,23% 0,22% 0,22% 0,21% 0,21% 0,21% 0,20%

- wydatki

bieżące

87,82% 87,72% 88,72% 87,53% 87,77% 86,42% 86,84% 87,01% 87,10% 86,40% 86,68%

- wydatki
majątkowe

12,18%

I

12,28% 11,28% 12,47% 12,23% 13,58% 13,16% 12,99% 12,90% 13,60% 13,32%

Wykres  Nr  2

Struktura  dochodów  i wydatków  na lata  2020-2030

100,OO%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,OO%

O,OO%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

N  - dochody  bieżące N - dochody  majątkowe N - wydatki  bieżące N - wydatki  majątkowe

Ogólem  dochody  majątkowe,  w  tym  ze  sprzedaży  mienia  powiatu  w  2020  roku

zaplanowane  zostały  w budżecie  Powiatu  na 1.01.2020  rok  w  wysokości  3.120.954,00  zł.

Dochody  majątkowe  na rok  2020  prognozowano  o sprzedaż  nieruchomości  stanowiących  mienie

Powiatu  Nowotomyskiego.  W związku  z rozpoczętą  w 2019  roku  procedurą  przygotowania  do

sprzedażymieniapowiatu  -1okalemieszka1neiużytkowestanowiącewłasnośćpowiatuorazdziałki

wraz  z nieiuchomościami  (budynek  Powiatowego  Urzędu  Pracy)  planowane  dochody  majątkowe  z

tytułu  sprzedaży  majątku  wynoszą  1.860.000,00  zł.

Jednocześnie  w  celu  dostosowania  planu  dochodów  do wykonania  zwiększono  plan  dochodów

majątkowych  Powiatu  Nowotomyskiego  na  2020  rok  z tytułu:
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*  przyznanych  środków  na zadarńe  pn. ,,Przebudowa  pasa  drogowego  drogi  powiatowej  nr

1881P  Brody-Turowo"  w 2020  roku  w  wysokości  1.224.931.00  zl,

*  w  związlcu  z przyznaniem  dofinansowania  do  projektów  inwestycyjnych  w  ramach

Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na realizację  zadania  drogowego  pn. ,,Przebudowa  pasa

drogowego  nr  2713P  Łomnica  - Nowy  Dwór"  -okres  realizacji  2020-2021,  wartość  zadania

to kwota 1.400.510,66  zł, dofinansowanie  w wysokości  891.144,00 zi  w tym w 2020 roku

w wysokości  30.523,00  zł. Przewiduje  się  w latach  2020-2022  i następne  uzyskanie  dochodów

majątkowych  z tytułu  odszkodowania  zaprzejęte  nieruchomości  pod  inwestycje  celu  publicznego

oraz  dochody  ze sprzedaży  nieruchomości  (lokale  mieszkalne  iużytkowe  stanowiące  własność

powiatu).

Ogólne  kwoty  dochodów  przedstawiono  w załączniku  Nr  1 do uchwały  -  Wieloletnia  Prognoza

Finansowa  Powiatu  Nowotomyskiego  na  lata  2020-2030.
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3. Prognoza  wydatków

Wydatki  budżetowe,  w taki  sam  sposób  jak  dochody  budżetowe  podzielono  przy  prognozowaniu

na  kategońe  wydatków  bieżących  imajątkowych.

Wydatki  bieżące  dodatkowo  zostały  podzielone  na poszczególne  działy  klasyfikacji  budżetowej.

W  każdym  dziale  dodatkowo  wyodrębrńono  wydatki  z tytułu  wynagrodzeń,  pochodnych

od wynagrodzeń  oraz  pozostałe  wydatki  bieżące.  Ponadto  w dziale  757  wyodrębniono  wydatki

związane  z obsługą  zadłużenia  oraz  z tytułu  potencjalnych  spłat  poręczeń  i gwarancji  udzielonych

przez  powiat.  W  dziale  750  wyodrębrńone  zostały  dodatkowo  kategońe  wydatków  związanych  z

funkcjonowaniem  organów  JST.

Zgodnie  z założeniami  przyjętymi  przy  prognozie  dochodów  budżetowych,  wysokość  wydatków

bieżących  i majątkowych  ustalono  wg  przyjętego  projektu  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  na

2020  rok.  W  latach  2021-2030  dokonano  ostrożnościowej  indeksacji  o wagi  wskaźników  inflacji

oraz  PKB.

Powiat  prowadzi  politykę  oszczędnościową  w zakresie  wydatków  bieżących,  która  ma  na celu

zinniejszenie  nakładów  na  ten  cel.  Uzyskane  w  ten  sposób  środki  przeznaczone  zostaną  na  działania

inwestycyjne.

W  poszczególnych  kategoriach  nadano  następujące  wagi:

wynagrodzenia  i pochodne  od  wynagrodzeń  -  indeksacja  o 100  % inflacji,

pozostałe  bieźące  wydatki,  w tym  na programy,  projekty  lub  zadania  finansowane  z udziałem

środków,  o kh5rych  mowa  w ait.5  ust.l  pkt.2  i3  ustawy  -  indeksacja  o 0 % inflacji,

Prognoza  na lata  2021-2030  sporządzona  jest  metodą  ostrożnościową,  z uwzględrńeniem

wzrostu  wydatków  bieżących  w  2020  roku  w stosunlcu  do roku  2019  w  tym  m.in.:

*  skorygowaniemplanuwydatkówd1aplacówekoświatowychPowiatuod2019rokuw

związku  z podwójnym  naborem  do szkół  ponadgimnazjalnych  od 1 wrześrńa  2019  roku

(po  ukończeniu  8 klasy  szkoły  podstawowej  oraz  3 klasy  gimnazjum)  oraz  kontynuacją  nauki

w  tycli  szkołach  w  latach  następnych,

@ zwiększeniem  wydatków  na  wynagrodzerńa  dla  nauczycieli  od  1 stycznia  2020

prognozowana  podwyżka  wynagrodzeń  o wysokość  inflacji  tj.2,50  % oraz  podwyższenie

wynagrodzeń  pracowników  niepedagogicznych  o wysokość  inflacji  tj. 2.50  %,

*  w związku  z przystąpieniem  jednostek  oświatowych  Powiatu  Nowotomyskiego  do projektu

wieloletniego  ,,Rozwój  kształcenia  zawodowego  uczniów"  wprowadzono  do  budżetu

Powiatu  na 2019  rok  i następne  oraz  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2020-2022

powyższe  zadanie  wieloletnie  w kwocie  ogółem  1.842.907,23  zł, w tym  dofinansowanie
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w  wysokości  1.634.032,43  zł,  z tego  w  latach:

a:a 2020  roku  zwiększa  się  dochody  bieżące  z tytułu  dotacji  oraz  wydatki  bieżące  o kwotę

475.563,67  zł,

":" w 2021  roku  zwiększa  się  dochody  bieźące  z tytułu  dotacji  oraz  wydatki  bieżące  o kwotę

410.869,57  zł,

/a* w 2022  roku  zwiększa  się  dochody  bieżące  z tytułu  dotacji  oraz  wydatki  bieżące  o kwotę

121.234,76  zł,

@ przystąpieniem  jednostki  oświatowej  Powiatu  Nowotomyskiego  do projektu  wieloletniego

,,Kształcenie  zawodowe  kluczem  do  przyszłości",  okres  realizacji  2019-2020,  wartość  zadania

to wartość  632.915,31  zł,  w  tym  wydatki  w  2020  roku  w  wysokości  316.457,66  Zł,

*  przyznaniem  dofinansowania  do projektu  w ramach  Funduszu  Dróg  Samorządowych  na lata

2019-2020  pn.  ,,Przebudowa  i  remont  drogi  powiatowej  nr  2727P  Przyprostynia-

Chobienice"  - wartość  wydatków  bieżących  w  wysokości  6.425.192,00  zł,  w  tym  w 2020  rolcu

w  wysokości  5.151.501,00  zł,

*  wprowadzeniem  do  Wieloleti'ńej  Prognozy  Finansowej  zadania  wieloletniego

pn. ,,Powiat  Nowotomyski  stawia  na rodzinę  II",  okres  realizacji  2019-2020,  w wysokości

123.250,00  zł,  w  tym  wydatki  bieżące  w  2020  roku  w  wysokości  104.700,00  zł.

Zmiany  w planowanych  wydatkach  inwestycyjnych  w 2020  roku  i dalszych  latach  związane  są

m.in.:

*  realizacja  zadania  wieloletrńego  2019-2020  pn.  ,,Przebudowa  pasa  drogowego  drogi

powiatowej  nr  1881P  Brody-Turowo"  - zwiększerńe  wydatków  inwestycyjnych  w latach

2019-2020  o kwotę  1.776.789,95  zi  w tym w roku 2020 o kwotę  1.759.901,95  zł,

*  w  związku  z pismem  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  z dnia

31 października  2019  roku  dokonuje  się  w projekcie  budżetu  powiatu  w 2020  rolcu  oraz

Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na lata  2020  - 2030  przesunięcia  dotacji  na zadanie

wieloletnie  z 2019 roku na 2020 rok w wysokości  225.257,92 zl  jednocześnie dodaje się

wydatki  bieżące  pozostałe  na powyższe  zadanie  na  lata  2020  - 2024  w  wysokości  15.000,00  zł,

w  tym  w  2020  rolcu  3.000,00  zl.

W  2021  roku  i latach  następnych  planuje  się  spadek  wydatków  bieżących  w związku  z

zakończeniem  zadań  rocznych  i wieloletnich  oraz  zmianami  z tym  związanymi,  w  tym  m.in.:

- projekt  ,,Kształcenie  zawodowe  kluczem  do przyszłości"  -  projekt  współfinansowany

z Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  POWER,  realizacja  2019-2020,

- projekt  drogowy,,Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr  2727P  Przyprostynia-
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Chobienice"  - okres  realizacji  2019-2020,

- projekt,,Powiat  Nowotomyski  stawia  na rodzinę  II",  okres  realizacji  2019-2020,

- zmniejszeniem  wydatków  na zadania  remontowe  w  jednostkach  powiatu  oraz  na koszty

utrzymarua,

- zmniejszerńem  wydatków  remontowych  w zadaniach  drogowych  (przewidywana

realizacja  główrńe  jako  zadania  inwestycyjne  w szerszym  zakresie  działania).

W  2020  rolai  planowane  wydatki  inwestycyjne  związane  są głównie  z kontynuacją  projektów

w  jednostkach  oświatowych  oraz  w wieloletnich  zadarńach  inwestycyjnych  iremontach

drogowych  w  wyniku  dofinansowań  powyższych  zadań.

Prognoza  wydatków  została  zaktualizowana  o obecną  sytuację  finansową  Powiatu

Nowotomyskiego,  w tym  o otrzymane  dotacje  celowe  na inwestycje  drogowe  jak  również

w projekcie  uwzględniono  realność  finansową  na najbliźsze  lata  2020-2022,  dotyczy  zadań:

administracji  samorządowej  i placówek  oświatowych.
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4. Inwestycje  (wydatki  majątlcowe)

Wydatki  majątkowe  na  okres  dłuższy  niż  rok  w  latacli  2020-2030  zostały  rozpisane

w załączniku  Nr  2 do ucl'iwały-Wykaz  Przedsięwzięć  Wieloletnicli  Powiatu  Nowotomyskiego,  gdzie

ujęto  przedsięwzięcia  o charakterze  bieżącym  i inwestycyjnym.

Na  dzień  opracowywania  projektu  WPF  na lata  2020-2030  kończą  się  zadania  wieloletnie:

/** ,,Powiat  Nowotomyski  stawia  na rodzinę"  - program  realizowany  w ramach  Programu  WRPO  -

waitość  zadania  1.913.515,36  zł,

a:* ,,Rozbudowa  Zespołu  Szkół  Zawodowych  i Licealnych  im. dra  Hołogi  w Nowym  Tomyślu"  -

waitość  zadania  3.186.000,00  zł,

o> ,,Tworzenie,  modernizacja  i aktualizacja  rejestrów  pxiblicznych  oraz  standardowych  opracowań

kartograficznyc1i  i temazcznych  groinadzonych  w Starostwie  Powiatowym  w Nowym  Tomyślu

oraz  ich  udostępniatiie  za pomocą  e- gisług"  - wartość  zadania  2.964.944,00  zł.

W Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na  lata  2020-2030

dokonuje  się aktualizacji  i zmian  wysokości  zadań  w Wieloletnich  Przedsięwzięciach,  w tym:

1/ ,,Wyposażenie środowisk  informafflcznych  wojewódzkich,  powiatowych  i miejskich  podmiotów

leczniczych  w naiazędzia  informafflczne  umof,liwiające  wdrof,etxie  Elektronicznej  Dokxmientacji

Medycznej  oraz  stworzenie  sieci  wymiaixy  danych  między  podmiotami  leczniczyini  samorządu

województwa"  - projekt  realizowany  w  ramacli  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu

Operacyjnego  na lata  2014-2020,  Oś Priorytetowa  2. Społeczeństwo  Informatyczne,  Działanie  2.1.

Rozwój  ushig  priblicznycli,

*  cel:  Wytwarzanie  i udostępnianie  lokalnycli  risług  elektronicznycli  w  środowiskacl'i

IT  podmiotów  leczniczych,  wyposażenie  w  zasoby  infrastruktury  sprzętowego

i programowego  przetwarzania  danycl'i,  podniesienie  poziomu  bezpieczeństwa  i sprawności

funkcjonowania  środowisk  IT,  wyrównanie  szans w  korzystaniu  z risług  elektronicznych,

*  okres  realizacji  po zmianach:  2016-2019,

@ W związku  ze zn'iianami  w harmonogramie  realizacji  przedsięwzięcia  wieloletniego  dokonano

korekty  w  powyższym  przedsięwzięciri  z jednoczesnym  przesunięciem  realizacji  do 2019  roku,

zwiększono  waitość  przedsięwzięcia  o kwotę  33.869,20  zł  na lata  2017-2019,

*  w związku  z niewykorzystaniem  w 2017  roku  przez  Urząd  Marszałkowski  dotacji  celowej  na

wprowadzone  w  2016 roku  przedsięwzięcie  wieloleti'iie  dokonano  przesunięcia  środków

na 2018  rok  w  wysokości  7.295,04  zł,

*  w związkri  z pisn'iem  z Urzędu  Marszałkowskiego  z dnia  5 hitego  2018 r. w  sprawie

zabezpieczenia  w budżecie  Powiatu  Nowotomyskiego  środków  na dofinansowanie  zadai'ńa
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wieloletniego,  dokonano  w miesiącu  lutym  2018  roku  zwiększenia  wydatków  inwestycyjnych

o kwotę  236,  32 zl  w ramach  środków  własnych  powiatu  na realizację  zadania  wieloletniego,

w tym w roku 2018 o kwotę  220, 47 zł oraz w 2019 o kwotę  15, 85 zi

@ W miesiącu  październiku  2018  roku  dokonano  zmian  w zadarńu  tj. przesunięcia  środków

w budżecie  powiatu  na 2019  rok  w wysokości  173.698,02  zl oraz  zwiększenia  środków

w  2019  roku  na  wydatki  niekwalifikowalne  w  kwocie  1.500,00  zł,

*  Dokonano  w miesiącu  lutym  2019  roku  zmian  w zadaniu  wprowadzonym  w 2016  roku

dokonano  zwiększenia  i zabezpieczenia  środków  w budżecie  powiatu  na  2019  rok  w wysokości

niewykorzystanych  środków  w  2018  roku  tj.  o kwotę  S.794,77  zł.

*  Wartość  przedsięwzięcia  uległa zmianie  i wynosi  422.283,29 zi  w całości wydatki  majątkowe,

z tego  w latach  2018-2019:

- 2019  rok- 345.147,13  zł.

*  W związku  z pismem  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  z dnia

31 października  2019  roku  dokonuje  się  w  autopoprawce  do projekcie  budżetupowiatu  2020  roku

oraz  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na lata  2020  -2030  przesunięcia  dotacji  na zadanie

wieloletnie  z 2019  roku  na 2020  rok  o kwotę  225.257,92  zł oraz  zwiększenie  w 2020  roku

o kwotę  3.000,00  zł,  jednocześnie  dodaje  się  wydatki  bieżące  pozostałe  na  powyższe  zadanie  na

lata  2021  - 2024  w  wysokości  12.000,00  zł,  okres  realizacji  ulega  przedłużeniu  do  2024  roku.

*  wartość  przedsięwzięcia  ulega  zmianie  i wynosi  437.283,29  zł,  w tym  wydatki  majątkowe

425.283,29  zł,  wydatki  bieżące  12.000,00  zł.

@ okresrealizacjiu1egaprzedłużeniudo2024rolcu,

I 2020 rok 228.257,92 zi

w  tym:  majątkowe  w  wysokości  228.257,92  zł,

I  2022 rok 3.000,00 zi

ł  2023 rok 3.000,00 zi

I 2024  rok 3.000,00  zł.

2/W  miesiącu  wrześrńu  2017  roku  wprowadzono  nowe  zadania  wieloletnie  z wydatkówmajątkowych

pn.,,Modernizacja  obiektówsportowych  wjednostkach  prowadzonych  przezPowiatNowotomyski":

*  cel:  modernizacja  obiektów  sportowych  w  jednostkach,

*  zwiększono  w miesiącu  gnidniu  2017  wielkość  wydatków  na zadanie  na 2018  rok  o kwotę

200.000,00  zł,

@ W  miesiącu  lutym  2018  roku  dokonano  zwiększenia  z jednoczesnym  przesurńęciem  zadania

do 2019  roku  o kwotę  4.000.000,00  zł,  w  tym  w 2018  roku  o kwotę  3.300.000,00  zł oraz  w 2019
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roku  o kwotę  700.000,00  zł,

@ W miesiącu  marcu  2018  roku  dokonano  zmian  w  zadaniu  wieloletnim  z wydatMw  majątkowych,

zwiększając  wydatki  o kwotę  1.627.000,00  zł, w tym w 2018 roku o kwotę  1.627.000,00  zl

@ W miesiącu  maju  2018  roku  dokonano  zinniejszenia  wydatków  o kwotę  192.000,00  zł, w tym

w 2018  roku  o kwotę  192.000,00  zł,

*  w projekcie  WPF  na lata  2019-2029  dokonano  przesunięcia  realizacji  zadania  do 2020  roku

z jednoczesnym  zwiększerńem  wydatków  o kwotę  1.300.00,00  zł  w  roku  2020,  oraz  przysunięcia

kwoty  400.000,00  zł  z 2019  roku  na 2020  rok,

*  wartość  wkładu  własnego  powiatu  na  powyższe  zadanie  wynosiła  7.735.000,00  zł,  a w tym:

I  2019  rok  - 300.000,00  zł,

ł  2020  rok  - 1.700.000,00  zł,

*  w związku  z trwającymi  procedurami  w projekcie  powyższego  zadania  dokonano  przesunięcia

wydatków  z lat poprzednich  w wysokości  3.300.000,00  zł na lata  2019-2021,  zwiększając

wielkość  wydatków  w tych  latach,  w  tym:

- w 2019  roku-  zwiększenie  o kwotę  500.000,00  zł,

- w 2020  roku  -zmniejszerńe  o kwotę  lOO.OOO,OO zl,

- w  2021  rolcu  - przesunięcie  i zwiększenie  w  wysokości  2.900.000,00  zł.

*  w związku  z uruchomieniem  procedur  w realizacji  zadania  przesuwa  się  w październiku  2019

roku  wydatki  w  latach  2019-2021,  z tego:

- w  2019  roku-  zwiększenie  o kwotę  500.000,00  zł,

- w  2020  roku  -zmniejszerńe  o kwotę  lOO.OOO,OO  zł,

-w2021roku-zmniejszenieokwotę  400.000,00zł,

*  okresrealizacji2017-2021,

*  wartość  wkładu  własnego  powiatu  na powyższe  zadanie  wieloletnie  wynosi  7.735.000,00  zł,

w  tym  po zmianach  wartość  zadania  w  latach:

I  2020 rok 1.500.000,  OO zł

I  2021 rok 2.500.000,  OO zł.

3/ W  miesiącu  marcu  2018  roku  dodano  nowe  zadanie  wieloletnie  pn.  ,,Wzmocnienie  wojewódzkich

kolejowych  przewozów  pasażerskic1i  na  obszarze  oddziaływania  Aglomeracji  Poznańskiej  poprzez

zwiększenie  ilości  połączeń  kolejowych  - dofinansowanie  Poznańskiei  Kolei  Metropolitalnej

(PKM)"  - w  ramach  wydatków  bieżących  -  dotacja  celowa  na dofinansowanie  zadania:

@ cel  zadania:  Uruchomienie  dodatkowych  połączeń  umożliwiających  osobom  korzystającym

z kolei  codzienny  dojazd  poza  miejsce  zamieszkania  ipowrót  do miejsca  zamieszkania,
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*  okresrealizacji:2018-2020,

*  nakłady  finansowe  Powiatu  w zakresie  zabezpieczenia  wkładu  powiatu  oraz  dofinansowanie

projektu  stanowią  razem  kwotę  518.275,64  zł,  z tego  w  latach:

I 2020-  rok  - 207.163,73  zł.

*  W  związku  z pismem  Wicemarszałka  Województwa  Wielkopolskiego  z dnia  29 listopada  2019

roku  w  sprawie  zmian  w wysokości  pomocy  finansowej  na zadarńe  pn.  ,,Wzmocnienie

wojewódzkich  kolejowych  przewozów  pasażerskicli  na obszarze  oddziaływania  Aglomeracji

Poznańskiej  poprzezzwiększenieilościpołączeńkolejowych-dofinansowaniePoznańskiejKolei

Metropolitalnej  (PKM)  "  -  wprowadza  się  zmiany  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu

Nowotomyskiego  na  lata  2019-2029  oraz  autopoprawce  do projekcie  uchwały  budżetowej  Powiatu

Nowotomyskiego  na 2020  rok  i autopoprawce  do projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Powiatu  Nowotomyskiego  na lata  2020-2030:  zmniejszenie  udzielonej  dotacji  w  roku  2020

o kwoty  8.913,45  zł.

*  nakłady  finansowe  Powiatu  po uwzględnieniu  korekty  razem  kwotę  509.362,19  zł,

z tego  w  latach:

I 2020-  rok  - 198.250,28  zł.

4/  W  związlcu  z przedłużeniem  realizacji  zadania  pn.,,Opracowariie  dokumeritacji  projektowo-

kosztorysowei  /ź(l budowę nowego przebiegu drogi  wojewódzkiei  nr 305 na odcinku  od ul. Kolejowej

do gd. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzii środowiskowej"  przez lidera projektu-

przesunięto  realizację  powyższego  zadania  na okres  2018-2019.  Jednocześnie  dodano  powyższe

zadanie  jako  przedsięwzięcie  w  formie  pomocy  finansowej  o wartości  zadania  251.000,00  zł:

*  cel:  wsparcie  budowy,  przebudowy  oraz  remont  dróg  wojewódzkich

*  okres  realizacji  2018-2019,

*  w  związku  z pismem  Urzędu  Miejskiego  w  Nowym  Tomyślu  oraz  w  porozumieniu

z Województwem  Wielkopolskim  w  sprawie  opracowarńa  przez  Gminę  dokumentacji

do powyższego  zadania  przez  lidera  projektu-  przesunięto  w miesiącu  wrześniu  2019  roku

realizację  powyższego  zadania  na rok  2020.  Jednocześnie  zinniejszając  wydatki  na powyższe

zadarńe  w  2019  roku  o kwotę  249.000,00  zł.

*  wartości  zadania  po zmianach  252.000,00  zł,

*  okres  realizacji  2018-2020,  w  tym:

I 2020rok  250.000,00zł.

5/ W związku  z przystąpieniem  jednostek  oświatowych  powiatu  nowotomyskiego  do projektu

wie1o1etniego,,Rozwćj  kształcenia  zawodowego  uczniów"  w ramach  WRPO  na lata  2014-2020
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współfinansowanego  ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  wprowadzono  do budżetu

Powiatu  iWieloletrńej  Prognozy  Finansowej  poniższe  zadania  wieloletnie:

A/,,  Wspieramy  rozwój  kształcenia  zawodowego  w Zespole  Szkół  nr  I  w Zbąszyniu"  w ramach

WRPO  na lata  2014-2020  współfinansowanego  ze środków  EFS:

*  cel:  Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  uczrńów  szkół  placówek  systemu  oświaty

prowadzących  kształcenie  zawodowe,

*  opis:  Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  uczniów  szkół  placówek  systemu  oświaty

prowadzących  kształcenie  zawodowe,  doposaźerńe  pracowni,  doradztwo  edukacyjno-zawodowe

dla  młodzieży,

*  okres  realizacji:2019-2022,

*  wartość  wydatków  na powyższe  zadanie  409.242,18  zł, w  tym  dofinansowanie  projektu

w  wysokości  365.773,98  zł,

*  wa'itość  zadania  w latach:

I 2020 rok 122.713,98  zł,

I 2021 rok 92.237,73  zł,

I  2022 rok 21.865,38  zł.

B/,,Rozwój  kształcenia  zawodowego  w Zespole  Szkół  nr  2 w Nowym  Tomyślu"  -w  ramach

WRPO  na lata  2014-2020  współfinansowanego  ze środków  EFS:

*  cel:  Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  uczniów  szkół  placówek  systemu  oświaty

prowadzących  kształcenie  zawodowe,

*  opis:  Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  uczniów  szkół  placówek  systemu  oświaty

prowadzących  kształcenie  zawodowe,  doposażenie  pracowni,  doradztwo  edukacyjno-zawodowe

dla  młodzieży,

*  okres  realizacji:  2019-2022,

*  wartość  wydatków  na powyższe  zadanie  1.015.639,80  zł, w tym  dofinansowanie  zadania

900.733,20  zi

*  wartość  zadania  w  latach:

I 2020  rok 272.276,  64 zł,

I 2021  rok 272.276,64  zł,

I 2022  rok 104.953,68  zł.

C/,,Rozwój  kształcenia  zawodowego  w Zespole  Szkół  Rolnicze  Centrum  Kształcenia

Ustawicznego  w Trzciatice"  w ramach  WRPO  na lata  2014-2020  współfinansowanego  ze
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środków  EFS:

*  cel:  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  uczniów  szkół  placówek  systemu  oświaty

prowadzących  kształcenie  zawodowe,

@ opis:  podnoszeie  kwalifikacji  zawodowych  uczniów  szkół  placówek  systemu  oświaty

prowadzących  kształcenie  zawodowe,  doposażenie  pracowni,  doradztwo  edukacyjno-zawodowe

dla  młodzieży,

*  okres  realizacji:  2019-2022,

*  wartość  wydatków  na powyższe  zadanie  418.025,25  zł, w tym  dofinansowanie  projektu

367.525,25  zł,

*  wartość  zadania  w  latach:

I  2020 rok 159.358,25 zl

I 2021  rok 110.756,  OO zł,

I  2022 rok 29.414,50  zł.

6/ W  miesiącu  czerwcu  2019  roku  wprowadzono  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Nowotomyskiego  zadanie  wieloletnie  w  zakresie  wydatków  na  zadania  pozostałe  pn.,,Dzierżawa

urządzeń wielofiinkcyjnych  oraz licencji  /ź(! system wydrgiku podążającego "

*  cel:  wdrażanie  nowych  technologii,  kierowanie  trendów  w kierui'iku  ekonomiki  funkcjonowania

biur  i bezpiecznego  obiegu  dokumentów

*  opis:  dzierżawa  urządzeń  wielofunkcyjnych  oraz  licencji  na system  wydruku  podążającego  oraz

dostawę  mateńałów  eksploatacyjnycli  dla  PODGiK,

*  okres  realizacji  umowy:  2019-2022,

@ na podstawie  aneksu  do zawartej  umowy  dokonano  w miesiącu  wrześniu  2019  roku  korekty

wysokości  wydatków  na  powyższe  zadanie:

*  wartość  zadarńa  po zmianach  339.374,00  zł,  w  tym  w latach:

I  2020  rok 113.500,00  zł,

J  2021 rok 113.500,00 zi

I  2022 rok 28.374,00  zł.

7/ Wprowadzono  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  zadarńe

wieloletnie  w  zakresie  wydatków  na zadania  pozostałe  pn.  ,,Ubezpieczenie  majątkui

odpowiedzialności  cywilnei  Powiatu  Nowotomyskiego  i podległych  jednostek  organizacyjnych":

*  cel:  ubezpieczenie  majątku  od  zdarzeń  losowych  oraz  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej

z tytułu  wykonywanej  działalności  iposiadanego  mienia  dla  Powiatu  i jednostek  podległych,
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*  opis:  ubezpieczenie  majątku  i  odpowiedzialności  cywilnej  Powiatu  Nowotomyskiego

i podległych  jednostek  organizacyjnych  wraz  z rozszerzeniami  oraz  z tytułu  zarządzania  i

administrowania  drogami

*  okres  realizacji  umowy:  2019-2022,

*  na podstawie  aneksu  do zawartej  umowy  dokonano  w miesiącu  wrześrńu  2019  roku  korekty

wysokości  wydatków  na  powyższe  zadanie:

*  wartość zadania 647.363,00 zl  w tyi'n w latach:

I  2020 rok 215.787,00  zł,

I  2021 rok 215.787,00  zł,

I  2022 rok 107.894,00  zł.

8/ Wprowadza  się  w  miesiącu  wrześniu  2019  roku  nowe  zadanie  wieloletrńe  z wydatków

majątkowych  pn. ,,Przebudowa i remont drogi  powiatowej  nr 2727P Przypro$nia-Chobienice"

realizowane  z Funduszu  Dróg  Samorządowych:

*  okresrealizacji2019-2020,

*  cel:  wsparcie  budowy,  przebudowy  oraz  remont  dróg  gminnych  i powiatowych,

*  wartość  wkładu  własnego  Powiatu  Nowotomyskiego  w wysokości  2.963.000,00  zł,

w  tym  w  latach:

I 2019 rok 810.000,00  zł,

I  2020 rok 2.153.000,00  zł.

*  w związku  z przyznaniem  dofinansowania  do projektów  inwestycyjnych  w ramach  Funduszu

Dróg  Samorządowych  na lata  2019-2020  pn. ,,Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr

2727P  Przyprostynia-Chobienice"  - realizowane  z Funduszu  Dróg  Samorządowych  wprowadza

się  zmiany  do powyższego  zadania  w  dochodach  i wydatkach  w wysokości  przyznanego

dofinansowarńa  oraz  zmiany  w  zabezpieczeniu  środków  własnych  na zadanie  wieloletnie:

- wartość zadania: 9.526.552,43 zi  w tym dofinansowanie z FDS 6.425.192,00 zł, wartość wkładu

własnego  Powiatu  Nowotomyskiego  po zmianach  w wysokości  3.101.360,43  zł,  w  tym  w latach:

I  2020 rok 7.462.210,37  zł,

w  tym:  wydatki  bieżące 5.151.501,00  zł,

wydatki  majątkowe 2.310.709,37  zł.

9/  Wprowadzono  w miesiącu  wrześrńu  2019  roku  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Nowotomyskiego  nowe  zadanie  wieloletnie  w  zakresie  wydatków  na  zadania  pozostałe

pn.,,Dostawa  tablic reiestracyjnych  oraz odbiór wycofanych tablic  rejestracyjnych":
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*  cel: realizacja  zadania  w roku  bieżącym  i następnym  niezbędna  do zapewnienia  ciągłości

działania  jednostki,  wykraczająca  poza  rok  budżetowy,

*  opis:  umowa  na dostawę  tablic  rejestracyjnych  oraz  odbiór  wycofanych  tablic  rejestracyjnych

wykraczająca  poza  rok  budźetowy,

@ okres  realizacji  umowy  2019-2020,

* wartość zadania 248.460,00  zi  w tym w latach:

I  2020rok  198.460,00zł.

10/  Na podstawie  porozumienia  pomiędzy  Powiatem  Poznańskim  a Powiatem  Nowotomyskim

dotyczącym  możliwości  funkcjonowania  PKS Poznań  S.A w gminach,  w których  występują

problemy  z organizacją  zbiorowego  transportu  publicznego,  Powiat  Nowotomyski  powierzył

Powiatowi  Poznańskiemu  zadanie  organizacji  przewozów  pasażerskich  pn.,,Powierzenie  Powiatowi

Poznańskiemu  zadania  orgariizacji  przewozów  pasażerskich  o charakterze  xiżyteczności publicznei

w zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  w powiatowych  przewozach  pasażerskich".  W

związku  z powyższym  wprowadzono  w miesiącu  wrześniu  2019  roku  zadarńe  w formie  pomocy

finansowej  w latach  2019-2020  w wysokości  109.337,  OO Zł,

*  okres  realizacji  umowy  2019-2020,

*  cel: organizacja  przewozów  pasażerskich  o charakterze  użyteczności  publicznej  w gminach,

w których  występują  problemy  z organizacją  zbiorowego  transportu  priblicznego,

@ opis:  powierzenie  Powiatowi  Poznańskiemu  zadania  orgarńzacji  przewozów  pasażerskich

o charakterze  użyteczności  publicznej,

*  wartość  zadarńa  109.337,00  zł, w tym  w latach:

J  2020  rok 88.913,00  zł.

1 1/  Wprowadzono  w miesiącu  wrześniu  219  rolcu  nowe  zadanie  wieloletnie  z wydatków

majątkowych  pn.,,Przebudowa  pasa  drogowego  drogi  powiatowej  nr  1881P  Erody-  Ttirowo"

realizowane  z Funduszu  Dróg  Samorządowych:

*  okres  realizacji  2019-2020,

*  cel:  wsparcie  budowy,  przebudowy  oraz  remont  dróg  gminnych  ipowiatowych,

*  wartość  wkładu  własnego  Powiatu  Nowotomyskiego  w wysokości  570.000,00  zł,

w  tym  w latach:

J 2020rok  500.000,00zł.

*  wzwiązkuzprzyznaniemdofinansowaniadoprojektówinwestycyjnychwramachFunduszuDróg

Samorządowych  na lata  2019-2020  wprowadzono  w miesiącu  paździeiiku  2019  roku  zmiany  do

powyższego  zadarńa  w  wysokości  przyznanego  dofinansowania  oraz  zmiany
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w  zabezpieczeniu  środków  własnych  na zadanie  wieloletrńe:

*  wartość  zadania:  l.776.789,95  zł, w tym  dofinansowanie  z FDS  1.229.752zł,  wartość  wkładu

własnego  Powiatu  Nowotomyskiego  po zmianach  w  wysokości  547.037,95  zł,  w  tym  w latach:

I 2020rok  1.759.901,95zł.

12/  Wprowadza  się  w  miesiącu  październiku  2019  roku  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

zadanie  wieloletnie  pn.,,Powiat  Nowotomyski  stawia  na  rodzinę  II":

*  cel:  wsparcie  rodzin  i dzieci  z powiatu  nowotomyskiego  zagrożonych  ubóstwem

i/lub  wykluczeniem  społecznym  poprzez  ułatwienie  dostępu  do wysokiej,  jakości  usług

społecznych,  specjalistycznego  poradnictwa,

*  opis:  działania  dla  rodzin  zastępczych  z terenu  powiatu  nowotomyskiego,

*  okres  realizacji:  2019-2020,

*  wartość  zadarńa:  123.250,00  zl,  w  tym  dofinansowanie  117.087,50  zł,  wartość  wkładu  własnego

Powiatu  Nowotomyskiego  6.162,50  zł.  z tego  w latach:

I 2020rok  104.700,00zł.

13/  Wprowadza  się  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego

zadanie  wieloletnie  pn.  ,,Kształcenie  zawodowe  kluczem  do  przyszłości"  -  projekt

współfinansowany  z Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  POWER,

@ cel:  międzynarodowa  mobilność  edukacyjna  uczniów  i absolwentów  oraz  kadry  kształcerńa

zawodowego,

*  okresrea1izacji2019-2020,

@ opis:  mobilność  edukacyjna  w sektorze  Kształcenia  i szkolenia  uczniów,

*  wartość  zadarńa  632.915,31  zł,  w  tym  dofinansowanie  632.915,31  zł,

I 2020  rok 316.457,66  zł.

14/  W  związku  z przyznaniem  dofinansowania  do projektów  inwestycyjnych  w  ramach

Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  realizację  zadania  drogowego  pn.,,Przebudowa  pasa

drogowego  nr  2713P  Łomnica-Nowy  Dwór"  projekt  realizowany  z ramach  PROW:

*  okres  realizacji  2020-2021,

*  cel  zadania:  wspieranie  lokalnego  rozwoju  obszarów  wiejskich,  poprawa  bezpieczeństwa  i

komfortu  uczestników  ruchu  drogowego,

@ waitość  zadania w wysokości  1.400.510,66  zl, w tym dofinansowanie  891.144,00 zi

*  z tego  w  latach:

J  2020  rok

I 2021  rok

47.970,00  zł,

1.352.540,66  zł.
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15/  Wprowadza  się  do Wieloletniej  Prognoz'y  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata  2019-

2029  oraz  w  autopoprawce  do  projektu  budżetu  PowiatuNowotomyskiego  na 2020  rok  i Wieloletniej

Prognozy  Finansowej  na lata  2020-2030  nowe  zadanie  z wydatków  bieżących  na zadania  pozostałe

pn. ,,Zakup  drgików  komunikacyjnych":

*  Cel  zadania:  zapewnienie  ciągłości  działania  jednostki  w zakresie  zadań  komunikacyjnych

dotyczących  rejestracji  pojazdów,

*  Okres  realizacji  2019-2020,

*  Wartość  całkowita  zadania:  950.000,00  zł  w  tym  w latach:

*  2019  rok 90.000,00  zł

*  2020  rok 860.000,00  zł.

Wartość  planowanych  wydatków  majątkowych  na 2020  rok  wynosi  11.033.179,13  zł. Wydatki

o charakterze  dotacyjnym  to  wielkość  978.257,92  zł.  Rezerwa  inwestycyjna  stanowi  kwotę

2.452.339,89  zł. Wydatki  inwestycyjne  kontynuowane  w 2020  roku  to wartość  6.048.869,24  zl

(w  tym:  978.257,92  zł  o charakterze  dotacyjnym,  na zadania  inwestycyjne  5.070.611,32  zł).

5. Wynik  budżetu,  wyniłc  z działalności  operacyjnej  (bieżącej)

Zgodnie  z art.242  ustawy  z dnia  27 sierprńa  2009  r. o finansach  publicznych  - organ  stanowiący

nie może  uchwalić  budżehi,  w  którym  wydatki  bieżące  są  wyższe  od dochodów  bieżących

powiększonych  o nadwyżkę  z lat ubiegłych  i wolne  środki.  Zgodnie  z prognozą  dochodów

i wydatków  budżetowych  Powiatu  Nowotomyskiego  na  lata  2020-2030  powyższa  relacja  dot.

dochodów  bieżących  i wydatków  bieżących  jest  zachowana.

W  Wieloletrńej  Prognozie  Finansowej  na lata  2019-2029  oraz  Uchwale  w sprawie  budżetu  Powiatu

Nowotomyskiego  na 2019  rok  przewidywano  zaciągnięcie  kredytu  długoterminowego  w wysokości

10.OOO.OOO,OO  zł.

Przychody  z tyt.  kredytu  przeznaczone  miały  być  na spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań

w kwocie  2.690.846,52  zł  oraz  na  pokgcie  deficytu  powiatu  w wysokości  7.309.153,48  zł.

W listopadzie  2019  roku  Powiat  Nowotomyski  zaciągnął  kredyt  długoterminowy  w  wysokości

2.690.846,52  zł,  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań.  Zgodnie  z uchwałą  nr  XIV  /138  / 2019

z dnia  18 grudrńa  2019  rolai  w sprawie  zmian  w budżecie  Powiatu  Nowotomyskiego  na 2019  Rada

Powiatu  Nowotomyskiego  wprowadziła  wolne  środki  z lat  ubiegłych  w wysokości  9.179.153,48  zł  na

pokrycie  deficytu  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  w roku  2019.
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Jednocześnie  uchwałą  nr XIV/140/2019  z dnia  18 gnidnia  2019  Rada  Powiatu  Nowotomyskiego

zrezygnowała  z zaciągnięcia  długoteri'ninowego  kredytu  w  wysokości  7.309.153,48  zł.

Rezygnacja  z zaciągnięcia  powyźszego  kredytu  skutkuje  zmianami  w wyniku  i przychodach  budźetu,

kwoty  długu  oraz  wydatków  na obsługę  długu  w ramach  wydatków  bieżących  i majątkowych  oraz

wyniku  i rozchodów  budżetu  w  latach  2020-2030.

6. Przychody

W  prognozowanym  okresie  w 2020  roku  po stronie  przychodów  przewiduje  się  zaciągnięcie

kredytu  długoteri'ninowego  w  wysokości  lO.OOO.OOO,OO  zł.

Przychody  z tyt. kredytu  przeznaczone  zostaną  na  spłatę  wcześniej  zaciągi'ńętych  zobowiązań

w kwocie  2.959.861,44  zł  oraz  na pokrycie  deficytu  powiatu  w wysokości  7.040.138,56  zł.

Prognozowane  wykonanie  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  za 2019  rok  winno  zainknąć  się

wolnymi  środkami  w wysokości  około  7.200.000,00  zł. Po zamla'iięciu  roku  budżetowego  2019

zostanie  dokonana  analiza  wielkości  prognozowanych  przychodów  Powiatu  w  2020  roku,  w  tym  m.in.

możliwościami  zaangażowania  wolnych  środków  z lat ubiegłych  na pokgcie  deficytu  budżetu

i zinniejszeniem  prognozowanej  wielkości  kredytu  długoterminowego.

7. Rozchody

Po  stronie  rozchodów  w  okresie  2020-2030  przyjęto  przepływy  związane  ze spłatą  rat

kapitałowych  zaciągniętych  oraz  planowanych  do zaciągnięcia  kredytów.  Ostatnie  raty  kapitałowe

w powyższym  okresie  zostały  zaplanowane  na rok  2030.  Przy  ustalaniu  wielkości  spłat  kredytów

w  poszczególnych  latach  skorzystano  z zapisów  umowy,  gdzie  możliwe  jest  rolowanie  spłat

zobowiązań  z  tytułu  kredytów  zgodnie  z zapisami  w  umowach  kredytu,  zmieniając  umowy

i dostosowując  do wymogów  art.243  UoFP  z dnia  27 sierpnia  2009  r. Planowana  całkowita  spłata

kredytów  nastąpi  w 2030  rolcu.  Nowe  umowy  kredytu  będą  zawierane  zgodnie  z zapisami  ustawy  z

dnia  27 sierpnia  2009  r. o finansach  publicznych.  Szczegółowe  wartości  spłat  dla  poszczególnych  lat

przedstawia  załącznik  nr 1-  Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata  2020-

2030.  Wydatki  związane  z obsługą  zadłuźenia  zostały  wyliczone  zgodnie  z harmonogramem  spłaty

kredytów  już  zaciągniętych  oraz  planowanych  do zaciągnięcia.  W  prognozowanym  okresie  w 2020

roku  przewiduje  się  zaciągnięcie  kredytu  długoterminowego  w  wysokości  10.OOO.OOO,OO  zl.

W  związku  z powyższą  prognozą  od  2020  roku  ulegną  zmianie  wielkości  rat  kredytowych.

Z  planowanego  przez  Powiat  Nowotomyski  kredytu  długoterminowego  w  2019  rolcu

w wysokości  10.OOO.OOO,OO  zł do cliwili  obecnej  zaciągi'ńęto  kredyt  w wysokości  2.690.846,52  zł.
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Na  planowany  do zaciągnięcia  kredyt  długoterminowy  w wysokości  7.309.153,48  zł nie ogłoszono

procedur  przetargowych.  Powiat  Nowotomyski  nie przewiduje  zaciągnięcia  pozostałego  kredytu  w

2019  roku:

*  w związku  z powyższym  prognoza  spłat  rat kredytowych  w 2020  rolcu i latach  następnych

po wykonaniu  budżetu  za 2019  rok  ulegnie  zmianie  (zmniejszenie  wielkości  rat).  ztnniejszenia

kwoty  długu  na okres  2019-2030,  w tym:

*  zinniejszenie  wielkości  rat  kredytowych  od rołcu  2020  do 2029,

*  zmniejszenie  wydatków  na obsługę  długu  w latach  2020-2030.

8. Relacje  z art.242-244  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009  r. o finansach  publicznych

Po dokonarńu  obliczeń,  przyjęte  w prognozie  założenia  zapewniają  spełnienie  wymogów  ustawy

odnośnie  relacji  obsługi  zadłużenia.  Począwszy  od 2019  roku  do końca  okresu  prognozowarńa  sytuacja

finansowa  pozwala  na spełniei'ńe  wymogów  ustawowych.  Relacje  określone  w art.242  -244 dot.

zrównoważerńa  budżetu  w zakresie  części  bieżącej  oraz  spełnienia  wskaźnika  spłaty  zobowiązań  są

zachowane.

Tabela  Nr  4

Informacja  o relacji  na podstawie  art.243  UoFP  z dnia  27 sierpnia  2009 r.-wg  planu

na 30 września  2019 roku

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Obsługa  zadłużenia  (fakt.

i planowana  po

wyłączeniach)  w  %

6,69 7,92 7,50 6,82 6,61 6,29 5,72 5,42 4,04 2,49 6,69

Maksymalny

dopuszczalny  wskaźnik

spłaty  zadlużenia  (relacja

zgodnie  z art.  243)  w  %

12,19 8,02 7,50 14,25 ig,ss 1gi4g 14,74 17,67 20,13 19,85 12,19

Zachowanie  relacji  z

art.  243
tak tak t;lk # tak 4 tak

k tak tak @k tak tak
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Wykres  Nr  3

14  25

Relacje  określone  w art. 243 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009  r. o finansach  publicznych

w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  wyliczono  dla  2020  roku  w oparciu  o

plan  na  30 wrześrńa  2019  roku.  Rada  Powiatu  Nowotomyskiego  zrezygnowała  z zaciągnięcia

długoterminowego  kredytu  w wysokości  7.309.153,48  zł. Rezygnacja  z zaciągnięcia  powyższego

kredytu  slcutkuje  zmianami  w  wyniku  i przychodach  budżetu,  kwoty  długu  oraz  wydatków  na obsługę

długu  w  ramach  wydatków  bieżących  imajątkowych  oraz  wynilcu  irozchodów  budżetu  w  latach  2020-

2030,  co obrazuje  porńższa  tabela.
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Tabela  nr  5

Informacja  o relacji  na  podstawie  art.243  UoFP  z dnia  27 sierpnia  2009  r. po

autopoprawce  - wg  uchwały  Rady  Powiatu  nr  XIV/138/2019  z dnia  18  grudnia  2019:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Obsługa  zadłużenia

(fakt.  i plan.  po

wyłączeniach)  w  %

5,35 6,73 6,38 5,66 5,47 5,22 4,67 4,45 3,08 1,55 1,17

Maksymalny

dopuszczalny  wskaźnik

spłaty  zadłużenia

(relacja  zgodnie  z art.

243)

12,01 7,93 7,06 13,6S 18,53 18,50 13,86 16,71 19,03 18,78 18,51

Zachowanie  relacji  z art.

243 Jtak tak tak tak tak tak tak tak tak

P

tak i

q

I  t0

Wykres  nr  4

Informacja  o relacji  na  podstawie  art.243  UoFP  z dnia  27 sierpnia  2009  r. po autopoprawce  - wg

uchwały  Rady  Powiatu  nr  XIV/138/2019  z dnia  18  grudnia  2019:

6,71-

-o3 18 78 18J51
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9. Podsumowanie

Dane  przyjęte  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego

w  poszczególnych  kategońach  zostały  zaprognozowane  w  sposób  bezpieczny

i ostrożnościowy.  Wzrost  dochodów  i wydatków  w latach  2019-2022  zaplanowano  uwzględniając

podwójny  nabór  do szkół  ponadgimnazjalnych  od 1 września  2019  roku  (nabór  po 8 klasie  szkoły

podstawowej  oraz  po 3 klasie  gimnazjum)  oraz  następne  dwa  lata  szkolne.

Ustalony  podział  na  kategońe  zapewnia  możliwie  dokładne  odwzorowanie  tendencji  łństorycznych  w

latach  przyszłych.

Dodatkowe  korekty  merytoiyczne  umożliwią  urealnierńe  prognozy,  z możliwością  weryfikacji

przyjętych  parametrów  finansowych  na podstawie  dokumentów,  przyjętych  strategii,  realizowanych

procesów  gospodarczych  czy  zakładanych  wskaźników.

Kwoty  nadwyżki  budżetowej  planowanej  w  poszczególnych  latach  objętych  prognozą  przeznaczone  są

na  spłatę  zaciągniętych  zobowiązań:

*  2021  rok

*  2022  rok

*  2023  rok

*  2024  rok

*  2025  rok

*  2026  rok

*  2027  rok

*  2028  rok

*  2029  rok

*  2030  rok

3.959.894,82  zł

3.959.894,88  zł

3.692.546,88  zł

3.692.546,88  zł

3.692.547,68  zł

3.441.162,08  zł

3.441.163,74  zł

2.469.084,00  zł

1.269.087,96  zł

1.000.000,36  zł.

W prognozie  zachowane  zostały  wszelkie  uregulowania  wyrńkające  z ustawy  z dnia

27 sierpnia  2009  r. o finansach  publicznych  ze zmianami.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata  Gruszka
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