
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego

ul. Poxnańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

tel. (0-61) 44 26 700 UCHWAŁA NR 271/FN/2020

ZARZĄDU  POWIATU  NOWOTOMYSKIEGO

z dnia  13  listopada  2020  r.

w sprawie  projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata

2021-2032

Na podstawie  art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r. o samorządzie

powiatowym  (Dz. U. z 2020  r. poz.920)  oraz  art.  230  ust.  I i 2 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009  r.

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

następuje:

jl.  Ustala  się projekt  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata

2021-2032,  w brzmieniu  określonym  w załączniku  do uchwały.

Ą2.  Projekt  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata  2021-2032

podlega  przedstawieniu  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  - celem  zaopiniowania  oraz  Radzie

Powiatu  Nowotomyskiego.

j3.  Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.

1.  Brambor  Marcin

2.  Pigla  Edwin

3.  Kąkolewski  Patryk

4.  Drąg  Konrad

/ PRZE'/VODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej  Wilkoński



Uzasadnienie  do Uchwały  nr 271 /FN/2020

Zarządu  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  13  listopada  2020  roku

w sprawie  projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata

2021-2032

Wypełniając  dyspozycje  wynikające  z art.  230  ust.l  i 2 ustawy  o finansach  publicznych

Zarząd  Powiatu  przygotowuje  projekt  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Nowotomyskiego  na  lata 2021-2032  i przedstawia  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  oraz

organowi  stanowiącemu  jednostki  samorządu  terytorialnego.

Podjęcie  uchwały  jest  konieczne  i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej  Wilkoński



Załącznik

do uchwały  nr 271/FN/2020  Zarządu  Powiatu Nowotomyskiego

z dnia  13 listopada  2020  r.

UCHWAŁA NR / / 2020 Projekt

RADY  POWIATU  NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 2020  r.

w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata

2021-2032

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

(Dz. U. z 2020  r. poz.920)  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:

41. Uchwala  się Wieloletnią  Prognozę  Finansową  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata 2021-

2032  obejmującą  dochody  i wydatki  bieżące,  dochody  i wydatki  majątkowe,  wynik  budżetu,

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

kwotę  długu  oraz  sposób  sfinansowania  spłaty  długu,  zgodnie  z załącznikiem  nr 1 do niniejszej

uchwały.

i2.  Ustala  się Wieloletnie  Przedsięwzięcia  Finansowe  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata

2021-2032  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  i których  płatności  wykraczają  poza rok

budżetowy.

Ś4. Wykonanie  uchwały  powierza  się Zarządowi  Powiatu  Nowotomyskiego.

j5.Traci  moc uchwała 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.

% 6. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2021  roku.



Uzasadnienie  do Uchwały  nr /  /2020

Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  .........................  2020  roku

w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata

2021-2032

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

ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r. o samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2020  r. poz.920)

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 2021-2032.  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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej  Wilkoński



Wieloletnia  prognoza  finansowa  jednostki  samorządu  terytorialnego  1)

Projekt  2021  -2032  Załącznik  Nr 1 do uchwały  nr  / /2020  Rady  Powiatu
Nowotomyskiego  z dnia  grudnia  2020  roku  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata  2021-2032

Wyszczególnienie Dochody ogólem x

z łego:

Dochody bieżące x

z łcgo:

Dochody

majątkowex

w tim:

dochody z hlłulu
udzialu we
wplywach z

podałku
dochodowego od

osób fizycznych

dochody z łyłulu
udzialu we

wplywach z
podałku

dochodowego od

osób prawnych

z subwencji ogólnej z Iytulu dołacji i
śtodków

przeznaczonych na

cele bieżące x 3)

pozosiale dochody

bieżące 4)

w lm:

ze sprzedaży

maj4kuX

z łytulu dokac%i oraz
środków

przeznaczonych na
inwesłycje

z podałku od
nietuchomości

tp 1 11 tl  l l.1 2 113 t.1 4 l 15 1.1.51 1.2 1.2.1 122

Wykonanie 2018 66 403143,89 63 212 344,11 18 645 464,00 797 668,80 25 572 517,00 8 519 931,85 9 676 762,46 O,OO 3190  799,78 2 004 407,04 I 186 392,74

Wykonanie 2019 78 018169,73 72 295 897,87 20 975 389,00 743 614,98 29 353 175,00 11 759 633,45 9 464 085,44 O,OO 5 722 27i86 243 023,76 1 632119,36

Plan 3 kw. 2020 87 352 222,14 81 619165,17 21 356 741,00 881 133,12 35 323 176,00 14 598 u7,87 9 459 967,18 O,OO 5 733 056,97 1860  000,OO 3 867 556,97

Wykonanie 2020 87 352 222,14 81 619 165,17 21 356 741,00 881 133,12 35 323 176,00 X4 598 u7.B7 9 459 967,18 O,OO 5 733 056,97 1 860 000,OO 3 867 556,97

2021 79 732 271 ,OI 77 996127,01 20 494128,00 916 378,44 37 095 637,00 8 887 698,47 10 602 285,10 O,OO 1 736144,00 582 500,00 1153  644,00

2022 85 145 579,43 83 545 579,43 23 690 928,35 1 047 535,31 37911 741,01 9189  880,22 11 705 494,54 O,OO 1 600 000,OO 1 600 000,OO O,OO

2023 89 036 802,06 88 036 802,06 25 401 656,20 1 278 961,37 38 821 622,80 9 465 576,62 13 068 985,07 O,OO 1 000 000,OO 500 000,OO O,OO

2024 go 160 912,91 89 960 912,91 26163  705,89 1 317 330,21 39 792163,37 9 749 543,92 i2  938 169,52 O,OO 200 000,OO 200 000,OO O,OO

2025 91 978 20130 91 778 201 ,30 26 948 617,07 1 356 850,i2 40 786 967,45 9 749 543,92 12 936 222,74 O,OO 200 000,OO 200 000,OO O,OO

2026 93 873 349,52 93 673 349,52 27 784 024,'19 1 398 912,47 41 806 641,64 9 749 543,92 i2  934 227,29 O,OO 200 000,OO 200 000,OO O,OO

2027 95 821 141,26 95 621 141 ,26 28 645 328,94 1442  278,76 42 851 807,68 9 749 543,92 12 932181,% O,OO 200 000,OO 200 000,OO O,OO

2028 97 792 968,22 97 592 968,22 29 504 688,81 1 485 547,12 43 923 102,87 g 749 543,92 12 930 085,49 O,OO 200 000,OO 200 000,OO O,OO

2029 99 756 623,52 gg 556 623,52 30 330 820,10 1 527 142,44 45 021 180,44 9 749 543,92 12 927 936,61 O,OO 200 000,OO 200 000,OO O,OO

2030 iO1 771 973,38 101 571 973,38 31 180083,06 1 569 902,43 46 146 709,95 g z<g 543,92 12 925 734,01 O,OO 200 000,OO 200 000,OO O,OO

2031 103 807 633,07 103 607 633,07 a:_ o:_i 945,30 1 612 289,80 47 300 377,70 9 749 543,92 12 923 478,34 O,OO 200 000,OO O,OO O,OO

Slmna i z l S



2032 105 862 318,5i 105 662 318,51 32 854 515,88 1 654 209,33 48 482 887,15 9 749 543,92 12 921 162,23 O,OO 200 000,OO O,OO O,OO

Wzt'r może by!  słosowany kakża w ukladzle pionowym, w kłórym poazmeg61ne pozycje są  ptzedstaw'one w kolumnach. e lała wwieraach.

" Zgodnie 2 an. 227 ustawy Z dnia 27 siet'pnia 2009 I 0 finansach pub11590h (Dz u. Z 2019 }. pOZ. se9, 2 póTh zm.), zwanel dalei ,usławąa, wieloletnia pmgnoza finanmwa obe)muje óknis mku budżełowegii araz (il) naimnlei h'zech koleinych laŁ W syiuacii dluższego okvesu pmgnozowania llnansowego wzór siosuie 8ię dle lat
wykrającyt.h  poza mitumalny i41eini) okias pmgnozy. wynlkająpy z arł. 227 usławy.

" W pozycji wykazuje się dochody o charakłerze celowym, kłóre jednotłka  ołrzymule od podmiołćw zewnJiznych.  W szazególności pozycla obelmule dołscje celowe z budżełu państwa na zadania bie!ące om  dołacje i śmdki na finansowanie wydałków bieżąpych na tealizację zadań finsnsowanych z udzlalem śmdków, o kł%ch
mowa w ań. 5 ust. j pld 21 3 usławy. W pozycji nie wykazule sl(l natomiasł dochodów zwlązanych ze azzególnyml  zasadami wykonywania budżełu jednosłki wynlkalącyml z otJbnych  usław. o kł%r.h  mow  w ań. 237 usŁ 1 usławy

"  W pozycji wykazuje slt) pozosłale dochody bieżąpe w szzególności  kwo$ podałków i oplał lokalnych.

Slrona 2 z 1l



Wyszczególnienie Wydatki ogó)em X

z łego:

Wydatki bieżące "

w lm:

Wydałki mająłkowe X

w i'im:

na wynagrodzenia  i
skladki od nich

naliczane

z lłulu poręczeń i

gwarancii "

w tym:

wydatki na obslugę

dlugu x

w hlm:

Inwesłycje i zakupy

inwestycyjne, o
kłótych mowa w ań.

236 usł. 4 pktl

usławy

w tym:

gwaranqje i
poręczenia

podlegające
wylączeniu z limiłu

spfały zobowiązań, o

kiórym mowa w ari.

243 usławy"

odsefkii  dyskomo
podlegające

wylączeniu z limihi

splahl zobowiązań, o
kłórym mowa w art.

243 usławy, w

łerminie nie
dluższym niż 90 dni

po zakończeniu
ptogtamu, projekłu

lub zadania i
ołrzymaniu

tefundacji z hlch
środków (bez

odsełek i dyskonta
od zobowiązań na

wklad krajowy) "

odsetkii  dyskonio
podlegające

wy)ączeniu z limiłu

splah( zobowiązań, o
kiórym mowa w art.

243 usławy, z hlłulu
zobowiązań

zaciągniętych na

wklad krajowy x

pozosłale odsełkii

dyskonło
podlegające

wylączeniu z limiłu

splahl zobowiązań, o
kb'rym mowa w art

243 ustawyx

wydatki o

charakterze

dołacyjnym na
inwesłycje i zakupy

inwes!ycyjne

Lp 2 2.l 2 l.l 2.t2 21.21 2.t3 2.t3.1 2t32 2.1 3 3 2.2 2.2.1 2 2.1.i

Wykonanie 2018 71 261 248,73 54 693112,51 35 576 547,24 O,OO O,OO 416 546,91 O,OO O,OO O,OO 16 568136,22 16 568 136,22 3 321 819,86

Wykonanie 20'19 73175  486,35 64 U7  039,87 40 041 189,45 O,OO O,OO 644 147,98 O,OO O,OO O,OO 9 038 446,48 9 038 446,48 1337  018,72

Plan 3 kw. 2020 99 370 258,01 82 049 95i83 50111601  ,83 O,OO O,OO 496 014,00 O,OO O,OO O,OO 17 320 306,18 17 003 027,18 930 247,90

Wykonanie 2020 99 370 258,01 82 049 951,83 50111 601,83 O,OO O,OO 496 014,00 O,OO O,OO O,OO 17 320 306,18 17 003 027,18 930 247,90

2021 86 252 571 ,31 77 561 485,49 52132  324,13 O,OO O,OO 304 834,00 O,OO O,OO O,OO 8 691 085,82 8 691 085,82 468 622,27

2022 81 481 670,67 75 324 377,67 52 279 235,26 O,OO O,OO 289 034,00 O,OO O,OO O,OO 6157  293,00 6157  293,00 O,OO

2023 84 840 241 ,30 76 483 065,34 53 533 936,91 O,OO O,OO 306 493,00 O,OO O,OO O,OO 8 357175,96 8 357 175,96 O,OO

2024 85 964 352,15 77 977102,53 54 872 285,33 O,OO O,OO :io  293,00 O,OO O,OO O,OO 7 987 249,62 7 987 249,62 O,OO

2025 87 781 639,74 79 505 584,09 56 244 092,46 O,OO O,OO i58  472,00 O,OO O,OO O,OO 8 276 055,65 8 276 055,65 O,OO

2026 89 928 173,56 79 871 275,78 57 650 '194,77 O,OO O,OO 126 409,00 O,OO O,OO O,OO 10 056 897,78 10 056 897,78 O,OO

2027 91 875 963,64 80 225 376,33 59 091 449,64 O,OO O,OO 178 275,00 O,OO O,OO O,OO 11650  587,31 11 650 587,31 O,OO

2028 94 819 870,34 82 881 854,93 60 568 735,89 O,OO O,OO 74 794,00 O,OO O,OO O,OO il  938 015,41 11 944 984,57 O,OO

;_o:_g 97 983 521,68 84 978 340,69 62 082 954,28 O,OO O,OO 47 820,00 O,OO O,OO O,OO 13 005 180,99 13 005180,99 O,OO

2030 100 267 959,38 88131 717,27 63 635 028,14 O,OO O,OO 28 616,00 O,OO O,OO O,OO 12136  242,11 12 136 242,11 O,OO

2031 103 007 633,07 90 971 589,81 65 225 903,84 O,OO O,OO 14 796,00 O,OO O,OO O,OO i2  036 043,26 12 036 043,26 O,OO

2032 105 062 318,51 93 026 471,92 66 856 551 ,44 O,OO O,OO 5 206,00 O,OO O,OO O,OO 12 035 846,59 12 035 846,59 O,OO

!ilmna  3 z S 1



Wyszczególnienie Wynik budżełu x

w tym:

Przychody budżetu x

z kgo:

Kwota
piognozowanej

nadwyżki budżełu

przeznaczana na
sptałę kredytów,
pożyczek i wykup

papie+Ów

wańościowych 5)

Kredyty, pożyczki,
emisja papierów

wattościowych  "

w łym:

Nadwyżka
budżełowa zlaf

ubieglych "  a)

w hlm:

Wolne środki, o
których mowa w art.

217 ust. 2 pkł 6

usławy x

w h(m:

na poktycie deficytu

budżełu x
na poktycie deiicytu

x
budżetu

na pokrycie deficytu

budżetu "

Lp 3 31 4 41 4.1 l 42 421 4.3 4.3.1

Wykonanie 2018 -4 858 104,84 O,OO 18 892 978,61 12 000 000,OO 4 858 104,84 O,OO D,OO B 892 978,61 8 892 978,51

Wykonanie 2019 4 842 683,38 O,OO 13122  080,73 2 690 846,52 O,OO O,OO O,OO 10 431 234,21 IO 431 234,21

Plan 3 kw. 2020 -12 018 035,87 O,OO 14 977 897,31 7 040138,56 7 040138,56 3 232 035,00 3 232 035,00 4 705 723,75 4 705 723,75

Wykonanie 2020 -1201B035,87 O,OO 14 977 897,31 7 040138,56 7 040 138,56 3 232 035,00 3 232 035,00 4 705 723,75 4 705 723,75

2021 -6 520 300.30 O,OO 10184  209,00 8 000 000,OO 4 336 091,30 2184  209,00 2184  209,00 O,OO O,OO

2022 3 663 908,76 3 663 908,76 O,OO O,OO D,OD O,DD O,DD D,OO O,OO

2023 4196  560,76 4196  560,76 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2024 4196  560,76 4196  560,76 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2025 4196  561,56 4196  561,56 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2026 3 gas 175,96 3 945175,96 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2027 3 945 177,82 3 945 j77,B2 0,O0 [),OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2028 2 973 097,88 2 973 097,88 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2029 I 773 101,84 177310184 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2030 I 504 014,00 1 504 014,00 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2031 800 000,OO 800 000,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2032 8DD ODD,OD BOO OOO,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

"'  Inne  pizeznaczenie  nsdwyżki  budżełowej  wymaga  okieślenia  w objaśnier.iach  do w'eloletnlej  pmgt.ozy  finansawej.

a' W pozycjl należy  ują!  śi'odki  pieni@ne znalduiące  slę na +achunku  budżełu pochodzące z nadwyżek poprzednich budźełów. Iąaznie z nlewykotzysłanymi śmdkami. o kióryt.h mowa w ań. 217 ust. 2 pkł 8 usławy.

Slrona  4 z j l



Wyszczególnienie

z kgo:

Rozchody budżetu x

z łego:

Splaty udzielonych
pożyczek w lałach

xubieglych

w h(m:

Inne przychody
niezwiązane z
zaciągniQciem

dlugu x 7'

w iym:

Splaty tał
kapiłalowych

kredytt'w i pożyczek

otaz wykup papierów
xwańościowych

w hlm:

na pokrycie deficytu

budżełu "

na pokrycie deficyłu
xbudżetu

lączna kwota
przypadających na

dany rok kwot
usławowych

wylączeń z limiłu

splały zobowiązań X

z kgo:

kwoła
przypadających na

dany rok kwoł

wylączeń
okteślonych w art.

243 ust 3 usławy "

kwoła
przypadają:ych  na

dany rok kwoł

wylączeń
okteślonych w art.

243 ust 3a usławy x

LI) 44 441 45 4 5.1 5 51 5.11 6.1.1.1 5.1 1.2

Wykonanie 2018 O,OO O,OO O.OO O,OO 3 603 639,56 3 603 639,56 O,OO O,OO O,OO

Wykonanie 2CY9 O,OO O,OO O,OO O,OO 2 690 846,52 2 690 846,52 O,OO O,OO O,OO

Plan 3 kw. 2020 O,OO O,OO O,OO O,OO 2 959 861 ,44 2 959 861,44 O,OCI O,OO O,OO

Wykonanie 2020 O,OO O,OO O,OO O,OO 2 959 861,44 2959861,44 O,OO O,OO O,OO

2021 O,OO O,OO O.OO O,OO 3 663 908,70 3 663 (108,70 O,OO O,OO O,OO

2C122 O,OO O,OO O,OO O,OO 3 663 908,76 3 863 908,76 O,OO O,OD D,OO

2023 O,OO O,OO O.OO O,OO 4196  560,76 4196  560,76 O,OO O,OO O,OO

2024 O,OO O,OO O,OO O,OO 4196  560,76 4196  560,76 O,OO O,OO O,OO

2025 O,OO O,OO O.OO O,OO 4196 561,56 4196  56'1,56 O,OO O,OO O,OO

2026 O,OO O,OO O,OO O,OO :i 945 175,96 3 945 tzs,ge O,OO O,OO O,OO

2027 O,OO O,OO O,OO O,OO 3 945 177,62 3 945 177,62 O,OO O,OO O,OO

2028 O,OO O,OO O,OO O,OO 2 973 097,88 2 973 097,88 O,OO O,OO O,OO

2029 O,OO O,OO O,OO O,OO 1773  101,84 1 n3  101,84 O,OO O,(IO O,OO

2030 O,OO O,OO O,OO O,OO i 504 014,00 1 504 014,00 O,OO O,OO O,OO

2031 O,OO O,OO O.OO O,OO 800 000,OO 800 000,OO O,OO O,OO O,OO

2032 O,OO O,OO O,OD O,OO BOO OOO,OO 800 000,OO O,OO O,OO O,OO

"  W pozyt.ji należy ująć # azzególnoścl przychocy pochodzqce z platJi  msjąlku jednosłkl samorządu łeĄorlslnego.
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Wyszczególnierue

Rozchody budżełu, z łego:

Kwoła dlugu "

w tym: Relacja znownawazsnia wydamów bieząych, o klónil
mowa w aiŁ 242 ustawy

ląm+. kwola padająayhh na dany mk kwol uslawowyth wyląa»n z limllu spla)l zobomąian, z lego

Inne rozchody

niezwiązane ze

splałą  dlugu "

kwoła dlugu, którego
planowana splała

dokona się z

wydatków x

Różnica między
dochodami
bieżącymia

wydaikami

bieżącymi x

R5żnica między
dochodami

bieżącymi,

skorygowanymi o

środki8) a wydałkami

bieżącymi "

kwoła wylączeń z

hliulu wczeŚniejszej
splaiy zobowiązań,

określonych w ań.
243 usł. 3b ustawy

z łego:

kwoła

PtzypadaiQcych na
dany mk kwoł

pozosłalych
ustawowych

wylączeń z limiłu

splal  zobowiązań '

tvodkami nowego

zobowiązania

wolnymi środkami, o
któiych mowa w ari.

217 ust. 2 pkł 6

usmwy

innymi środkami

LI) s.i.i3 51.1.3.1 5.1 1.3.2 5tt3.3 61.1.4 5.2 6 6i h 7.2

Wykonanie 20'18 x x x x O,OO O,OO 23 577 790,72 O,OO 8 519 231,60 15 412 210,21

Wykonanie 2019 x x x x O,OO O,OO 23 577 790,72 O,OO 8158  858,00 i8  590 092,21

Plan 3 kw. 2020 x x x x O,OO O,OO 27 658 067,84 O,OO A30  786,66 7 506 972,09

Wykonanie 2020 x x x x O,OO O,OO 27 658 067,84 O,OO -430 786,66 7 506 972,09

2021 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO 31 994159,14 O,OO 434641,52 2 618 850,52

2022 x x x x O,OO O,OO 28 330 250,38 O,OO 8 221 201,76 8 221 20t76

2023 x x x x O,OO O,OO 24 133 689,62 O,OO 11 553 736,72 11 553 736,72

2024 x x x x O,OO O,OO 19 937128,86 O,OO 11 983 810,38 1l 983 810,38

2025 x x x x O,OO O,OO 15 740 567,30 O,OO 12 272 617,21 12 272 617,2i

2026 x x x x O,OO O,OO 11 795 391 ,34 O,OO 13 802 073,74 13 802 073,74

2027 x x x x O,OO O,OO 7 850 2'13,72 O,OO 15 395 764,93 15 395 764,93

2028 x x x x O,OO O,OO 48??  115,84 O,OO 147u  113,29 14711113,29

2029 x x x x O,OO O,OO 3104  014,00 O,OO 14 578 282,83 14 578 282,83

2030 x x x x O,OO O,OO 1 600 000,OO O,OO U  440 256,11 1344025611

203i x x x x O,OO O,OO 800 000,OO O,OO 12 636 043,26 12 636 043,26

2032 x x x x O,OO O,OO O,OO O,OO 12 635 846,59 12 635 846,59

a' Sko'Vgo"anie  "  ś"dk'  do'jo'V  *'ślonego  "  a"  242 """V  PoQ'a"a"'a  o odI'oWlednie d'a 'ok'  p'ogn""!{ 1'n!V(ihOd7 W8::aZane W alt. 217 uSŁ 2 113łaW)'. Skułki finanSOwa V.7h4C2eń ogranlenia.  0 klól)lm mOWa W 8f1. 242 llJłallll'}. ZaWaTle W inn7Ch LSła11V81-h na1eż7 UlRć W ol:lasnieniach doląnych dO IMelolełniel
pmgnozy  finansowej  zgodnie  z atł.  226  usŁ  2a uslawy
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Wyszczególnienie

Wskaźnik  splal  ztibowią:ań

Relacja  okieślona  po

lewej  stronie

nieiÓwnoŚci  we

wzoize,  o kłórym

mowa  w art. 243 ust

I ustawy  (po

uwzględnieniu

zobowiązań  związku

wspólłwotzonego

przez  jednosłkę

samorządu

łerytorialnego  oraz

po uwzględnieniu

usławowych

wylączeń

przypadających  na

dany  iok)x

Relat.ja  okieślona  po prawęj  stronie

nierówności  we wzorze,  0 kłóiym  mawa  w

ait. 243 usł. 1 usławy,  usłalona  dla danego

toku (wskaźnik  jednoroczny)  x

Dopuszczalny  limił

sp)ały  zobowiązań

określony  po prawej

shnie  nierówności

we wzorze,  o kłóryrn

mowa  w art. 243

ustawy,  po

uwzględnieniu

usławowych

wylączeń,  obliczony

w oparciu  o plan 3

kwarfalu  roku

poprzedzającego

pieiwszy  rok

prognozy  (wskażnik

ustalony  w opatciu  o

średnią

arytmetyczną  z

poprzednich  lał)x

Dopuszczalny  limił

splały  zobowiązań

określony  po prawej

sIronie  nietÓwności

we wzotze.  o kłórym

mowa  w ad. 243

ustawy.  po

uwzględnieniu

usławowych

wylączeń,  obliczony

w opatciu  0

wykonanie  roku

popredzająpego

pierwszy  rok

prognozy  (wskaźnik

usłalony  w oparciu  o

średnią

arytmetyczną  z

poprzednich  lał)X

Infotmacja  o

spelnieniu  wskażnika

splaty  zobowiązań

okteślonego  w art.

243 usławy,  po

usględnieniu

zobowiązań  związku

wspólłworzonego

przez  jednostkę

samoiządu

łerytorialnego  oraz

po uwzględnieniu

usławowych

wylączeń,

obliczonego  w

oparciu  o plan 3

kwartalów  roku

poprzedzającego  tok

budżełowyx

Infomiacja  o

spelnieniu  wskażnika

sptahl  zobowiązań
określonego  w arf.

243 usławy,  po

uwzględnieniu

zobowiązań  związku

wspólhuorzonego

pizez  jednosłkę

samorządu

łeryłorialnego  otaz

po uwzględnieniu

ustawowych

wylączeń.

obliczonego  w

oparciu  o wykonanie

roku

poprzedzającego  rok

budżeiowyx

u 81 82 83 B 3.1 8.4 8.41

Wykonanie  2018 O,OO% x 21,95% x x x x

Wykonanie  2019 O,OO% x 14,43% x x x x

Plan 3 kw. 2020 O,OO% _1,06% 1,71% x x x x

Wykonanie  2020 O,OO% -1,06% 1171% x x x x

202'1 5,74% 1,11% 1,95% 12170% i2,70% TAK TAK

2022 5,32% 11,45% 13,B0% 6,03% 6,03% TAK TAK

2023 5,73'Vo 15,09% 15,73% 5,75% 5,75% TAK TAK

2024 5,49% 15,20% 15i45'/o 10,43% 10,43% TAK TAK

2025 5,31 '/o 15,15% x 14,93% 14,93% TAK TAK

2028 4,85% i6,60% x 10,14% 10,14% TAK TAK

2027 4,80% 1814% x 10,51% 10151% TAK TAK

202B 3,47% 16,83% x 13,25% 13,25% TAK TAK

2029 2103% 16,29% x 15,49% 15,49% TAK TAK

2D30 167% '14167% x i6,19% 16,19% TAK TAK

2031 0,87% 13,48% x 16,13% 16,U% TAK TAK

2032 01B4% 13,18% x 15,88% 15,88% TAK TAK
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Wyszczególnienie

Finansowanie programów, proje«łów lub zadań iealizohanych  z udzialem śmdków, o których mowa w ań. 5 ust. j pkt 2. 3 uskawy

Dochody bieżące na

programy, projekły
lub zadania

finansowane z
udzialem titodków, o
ktt'rych mowa w art.

5ust.1pkt2i3

usławy x

w tim:

Dochody

mająjkowe na

pmgramy, projekhl
lub zadania

finansowane z
udzialem środków,

o których mowa w

ań. 5 ust 1 pkł 2 i

3 usiawy

w tim:

Wydałki bieżące na

piogramy, projekl
lub zadania

finansowane z

udzialem ś+odków, o

tdórych mowa w ań.

5 usŁ 'l pkt 2 i3

ustawy X

w tim:

Dołacje i środki o

charakłeize
bieżącym na

realizację progiamu,

pmjekłu lub zadania
finansowanego z

udzialem środków, o

kłórych mowa w ark.
5 usł. j pkt 2

ustawyX

w hlm:

Dochody
mająłkowe na

programy. projekły

lub zadania
finansowane z

udzialem środków,

o ktt'tych mowa w

ari. 5 usŁ S pkt 2
ustawy

w tym:

Wydałki bieżąpe na

programy, piojekhl
lub zadania

tinansowane z

udzialem śtodków, o
których mowa w ań.

5 iisł. 1 pkI2

ustaw%

w łym:

środki okteślone w

aa 5 usł. 'lpkt  2

ustawy

środki okteślone w

ań. 5 usŁ S pkł 2
uśiaW'{

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 usł. 1 pkt 2

ustawy

U) 91 911 9 1.l.1 9.2 9.2.1 9 2.11 93 931 9.3 t1

Wykonanie 2018 912194,96 609 142,81 834 553,96 108 913,26 108 913,26 97 448,71 1 675128,61 1 675 128,61 1 383 570,19

Wykonanie 2CY9 1 849 380,35 I 617 793,52 1 771 533,95 343 868,36 343 868,36 341 603,04 1 310100,75 1 310100,75 1152  868,04

Plan 3 kw. 2020 2 636 066,53 2 446 066,53 2 440 004,09 30 523,00 30 523,00 30 523,00 i 669 557,49 I 669 557,49 1443  535,64

Wykonanie 2020 2 636 066,53 2 446 004,09 2 440 004,09 30 523,00 30 523,00 30 523,00 1 669 557,49 i 669 557,49 1443  535,64

202i 583 850,U 393 850,13 393 850,13 891 144.00 891 144,00 891 144,00 419 417,32 ,119 417,32 401 618,24

2022 317 886,63 127 886,63 127 886,63 O,OO O,OO O,OO 133 480,36 133 480,36 127 886,63

2023 190 000,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

203D O,OD O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

203i O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2032 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO
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Wyszczególnienie

Infomiacje uzupelni=jące o wybranych kałegoriach finansowych

Wydałki maj4kowe
na ptogramy,
projeMy lub

zadania

finansowane z

udzialem środków,
o których mowa w

art. 5 usł. j pkt 2 i
3 usfawy

w him:

Wydatki objęle
limitem, o kiórym
mowa w ark. 226

ust 3 pkł 4 ustawy

z łego:

Wydatki bieżące na
poktycie ujemnego

wyniku
+inansowego

samodzielnego
publicznego

zakladu opieki
zdtowohiej

Wydałki na splałę
zobowiązań

przejmowanych w
związku z

likwidacją  lub
pizeksztalceniem
samodzielnego

publicznego
zakladu opieki

ztkowołnej

Kwoła zobowiązań
związku

wspóRworzonego
pizez jednosłkę

samorządu
łeryłotialnego

przypadających do

splal  w danym roku
budżetowym,
podlegająca

doliczeniu zgodnie z

ari. 244 usławy"

Kwoła zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednosłkę
samoiządu

łeryłorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekszIalcanych
samorządowych

osobach prawnych

Wydałki majątkowe
na ptogramy,

pmjekl  lub
zadania

finansowane z
udzialem śtodków,
o których mowa w
ark. 5 usł. 1 pkt 2

uskawy

w hlm:

bieżące mająłkowe

finansowane
śiodkami

określonymi w ark.
5ust1pkł2

ustawy

tp 9.4 9.41 9.4.11 101 tO t.l 10.1.2 10 2 lO 3 iO 4 10.5

Wykonanie 2018 759 438,24 759 438,24 549 657,08 4 247 675,58 1734728,48 2 512 947,'10 O,OO O,OO O,OO O,OO

Wykonanie 20'19 115 546,93 115 546,93 O,OO 4 062 289,75 1 807 039,98 2 255 249,77 2 801159,75 O,OO O,OO O,OO

Plan 3 kw. 2020 389 070,20 389 070,20 82 757,68 23 421 420,00 is  925 579,49 7 495 840,51 O,OO O,OO O,OO O,OO

Wykonanie 2020 :iag 070,20 389 070,20 82 757,68 23 421 420,00 15 925 gg4g 7 495 840,51 O,OO O,OO O,OO O,OO

2021 2 580123,42 2 580123,42 891 144,00 5 960 381 ,44 2 782 258,02 3178 123,42 O,OO O,OO O,OO O,OO

2022 550 000,OO 550 000,OO O,OO 1 597 827,3!1 847 B27,39 750 000,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2023 O,OO O,OO O,OO 368 562,14 268 562,14 iOO OOO,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

2031 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2032 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO (l,Oa O,aO O,OO O,OO O,OO
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Wyszczególnienie

Informacje uzupelniające o wybranych kategońach finansowych

Splaiy, o kłórych
mowa w poz. 5.'1.

wynikające
wylącznie z bytulu
zobowiązań już

zaciągniętych x

Wydałki

zmniejszające  dlug x

w łym:

Kwoła
wzrosłu(+)/spadku(-)

kwoły dlugu
wynikająca z operacji
niekasowych (m.in.
umoizenia, tÓŻnice

kursowe)

Wcześniejsza
splała zobowiązań,

wylączona z limiłu
splały zobowiązań,

dokonywana w

formie wydałków
budżetowych

Wykup papietów
wańościowych,

splały tał kredyłów i
pożyczek wraz z

należnymi odsetkami
i dyskomem.
odpowiednio

emiłowanych lub
zaciągnięiych do

równowariości kwohl
ubyiku w

wykonanych
dochodach jednostki

samoiządu
łeiytorialnego

będącego skułkiem
wysłąpienia

C0V1D-19"

Wydałki bieżące
podlegające
ustawowemu

wytączeniu z limitu

splały zobowiązań9)

splała zobowiązań

wymagalnych zlat
poprzednich, innych

niż w poz. 10.7.3 x

splała zobowiązań

zaliczanych do lulu
dlużnego -  kredyti

pożyczka "

w bim:

wyplaty z tytulu
wymagalnych

poięczeń i gwarancji
x

zobowiązań

zaciągniętych po

dniu S slcznia  2019

r. X

w łym:

dokonywana w
formie wydałku

bieżącego "

<p ia s io  7 10 7 l 10.7 2 iO.7 21 10 7.21i 10 7 3 jO 8 lO 9 10 1[l 10.11

Wykonanie 2018 a 603 sag,sEl O,OO O,OO O,OO x x O,OO O,OO x O,OO O,OO

Wykonanie 2019 2 690 846,52 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

Plan 3 kw. 2020 2 959 861,44 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

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

202'1 3 663 908,70 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2022 3 663 908,76 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

2023 3 396 560,76 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

2024 339 650,76 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

2025 3 396 561,56 O,OO O,OD O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

2026 :i 145 175,96 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

2027 3145177,62 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

2028 2173 097,88 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

2029 973101,84 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

2030 704 014,00 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

2031 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO

2032 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO x O,OO O,OO
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"'  W pozy@l nalejay uąć kwobl wytmł1a5w bietących, o kłóre zostalR pomniejszone wydaiki bleżące budżełu przy wyliczanlu limlłu sp1at7 Zobt)Wltzań okre!lonego po prawą słmnle nietńwnoki we wzorze. 0 któnym mowa w ań. 243 usfawy, na podsławe otJbn)lch uslaw. bez wydałków bieżących ne obslugę
dlugu W szczególnośt.i nsleży tJąć wydałki poniesione w celu reallzacji zadań zwlązanych z przeciwdzlsmniem ć0V1D-19.
a Infiiimacje zawsńe w łel cęki  welolełniel pmgnozy finansowei, w tym o spelnianlu relacji okieślonejw ań. 243 urfawy zostsną automałycznie wygenemwane przez aplikaclt) wskazaną przez Minisłra Finanaów. o Idótej mowe W !14 usŁ j, na podsłavve danych hisłoryi.znych om  pmgnozowanych przez
jednosłkO samorądu ierytoiialnego. Aułomatyczne wylizenie danych na piidsławle waitiiści hisi.znyiih  i pmgnozowanych pizez jednostkę samorządu letylonalnego doły  w szazsgólności iakże pozyt.li 8.3 -  8.3.1 I pozycji z sekcji j2." - pOZYC}e tiznat2na  symbolem ,xa śpOiządza Się na Okres pmgnozy kwoły dlugu, zgOdnle Z ań. 227 usŁ 2 uSiawy OkreS ien nie pOdlega wydlużenlu W sytuacji planowania wydai1a5W Z łyłu)ll ruewymagalnych poęazeń I gvwt'ancli. W pizypadku planowania wydałkówztylulu ntawymagalnych po(ęWeń I OvtsTat'cii
W Oktasie  dluższym niż 0kne8, na Móry 2aci$niQło Otaz planuie Się Zaćiągnąć zobowązanis dlużne. Injśnnaciąo wydałkadi złytulu niewymsgalnych poięwań I gwarancll, wyki'azaiąr.ych poza wspomnlany Oktes. ngleżV zamiaścić W oblaśnleniac+i dO wlelolełniei pmgnozy finansowej.
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Wykaz  przedsięwzięć  do  WPF

Projekt  Załącznik  nr  2 do uchwały  nr  / /2020  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  grudnia  2020  r.- Wieloletnie  Przedsięwzięcia  Finansowe  Powiatu
Nowotomyskiego  na lata  2021-2032

kwoly  w zl

L.p. Nazwa  i cel

Jednostka

odpowiedzialna  lub
koordynująca

Okres  realizacji

Łączne  nakłady
finansowe

Limit  2021 Limit  2022 Limit  2023 Limit  2024
Limit

zobowiązań

Od Do

1 Wydatki  na przedsięwzięcia-ogólem  (1.1+1.2+1.3) 12 343 522,03 5 960 381 ,44 1597  827,39  ' 368 562,14 3 000,OO 7 929 770,97

1.a - wydatki  bieżące 7 925 260,59 2 782 258,02 847 827,39 268 562,i4 3 000,OO 3 901 Fi47,55

1 .b - wydatki  majątkowe 4 418 261,44 3178  i23,42 750 000,OO 100 000,OO O,OO 4 028123,42

I .1

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

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

5168  043,77 2 999 540,74 683 4BO,36 O,OO O,OO 3683021,10

1 .1 .1 - wydatki  bieżące 1 702 782,33 419 417,32 133 480,36 O,OO O,OO 552 897,68

1.1.1.1

Rozwt'j  kszta+cenia  zawodowego  w Zespole  Szkó+ nr 2 w Nowym

Tomyślu  a' w ramach  WRPO  na lata 2014-2020  współfinansowanego
ze środków  EFS  - Cel: Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  uczniów

szkól  i placówek  systemu  oświaty  prowadzących  kształcenie
zawodowe

Zespól  Szkól  nr 1 Nowy

Tomyśl
2019 2022 846 233,20 232 867,44 80 599,68 O,OO O,OO 313 467,12

1.1.1.2

Wspieramy  rozwój  ksztalcenia  zawodowego  w Zespole  Szkó+ nr 1 w

Zbąszyniua'  w ramach  WRPO  na lata 2014-2020  współfinansowanego
ze środkćiw  EFS  - Cel: Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  ucznićiw

szkół  i placówek  systemu  oświaty  prowadzących  kształcenie
zawodowe

Zespól  Szkól  nr <
Zbąszyń

2019 2022 365 773,98 B2 361 ,88 30 900,18 0,O0 O,OO 113262,06

1.1.1.3

Rozwój  ksztalcenia  zawodowego  w Zespole  Szkól  Rolnicze  Centrum
Ksztalceniaustawicznego  w Trzciance  " w ramach  WRPO  na lata  2014
-2020  współTinansowanego  ze środków  EFS  - Cel: Podnoszenie

kwalifikacji  zawodowych  uczniów  szkól  i placówek  systemu  oświaty
prowadzących  kszłalcenie  zawodowe

Zespó+  Szkół  Rolnicze
Centrum  Ksztalcenia

Ustawicznego  Tizcianka

2019 2022 367 525, 15 95 506,00 21 980,50 O,OO O,OO 117 486,50

1.1.1.5

Powiat  Nowotomyski  stawia  na rodzinę  Il - Cel:  Wsparcie  rodzin  i dzieci

z powiatu  nowotomyskiego  zagrożonych  ubóstwem  i/lub
wykluczeniem  spo+ecznym  poprzez  ułatwienie  odstępu  do wysokiej
jakości  uslug  spolecznych,specjalistycznego  poradnictwa

Powiatowe  Centrum

Pomocy  Rodzinie  Nowy
Tomyśl

2019 2021 123 250,00 8 682,00 O,OO O,OO O,OO 8 682,00

tt2 - wydatki  majątkowe 3 465 261 ,44 2 580 i23,42 550 000,OO O,OO O,OO 3130  123,42

1.1.2.1

Rozwój  ksztalcenia  zawodowego  w Zespole  Szkól  nr 2 w Nowym

Tomyślu  " w ramach  WRPO  na lata 2014-2020  współfinansowanego
ze środków  EFS  - Cel: Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  uczniów
szkól  i placówek  systemu  oświaty  prowadzących  ksztalcenie
zawodowe

Zespó+  Szkól  nr 1 Nowy
Tomyśl

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

1.1.2.2

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

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2020 2021 1 842 478,15 1 811 50115 O,OO O,OO O,OO 1 811 50115
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L.p. Nazwa  i cel

Jednostka
odpowiedzialna  lub

koordynująca

Okres  realizacji

Łączne  nakłady
finansowe

Limit  2021 Limit  2022 Limit  2023 Limit  2024
Limit

zobowiązań

Od Do

1.1.2.3

Wyposazenie  środowisk  informatycznych  wojewódzkich,powiatowych  i
miejskich  podmiotów  leczniczych  w narzędzia  informatyczne

umożliwiające  wdrożenie  Elektronicznej Dokumentacji MedyczntJ  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 uslug  elektronicznych

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2016 2024 428 283,29 21 B 622,27 O,OO O,OO O,OO 218622,27

1.1.2.4

Modernizacja  i doposażenie  infrastruktuiy  edukacyjnej  na terenie

powiatu  nowotomyskiego  w celu rozwoju  nowoczesnego  kszta+cenia
zawodowego  - cel: Poprawa  warunków  i podniesienie  jakości

ksztalcenia  zawodowego  poprzez  rozwój  infrastruktury  edukacyjnej

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2020 2022 1140  000,OO 550 000,OO 550 000,OO O,OO O,OO 1 100000,OO

1 .2 Wydatki  na programy,  projekty  lub zadania  związane  z umowami  partnerstwa  publiczno-prywatnego,  z tego: O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

1.2.1 - wydatki  bieżące O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

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

1 .3 Wydatki  na programy,  projekty  lub zadania  pozostałe  (inne  niż wymienione  w pkt  1.1 i t2),z  tego 7175  478,26 2 960 840,70 914 347,03 :3B8 562,i4 3 00QOO 4 246 749,87

1.3.1 - wydatki  bieżące 6 222 478,26 2 362 840,70 714 347,03 268 562,i4 3 000,OO 3 348 749,B7

1.3.1.1

Wzmocnienie  wojewódzkich  kolejowych  przewozów  pasażerskich  na
obszarze  oddzialywania  Aglomeracji  Poznańskiej  poprzez
zwiększenie  ilości  połączeń  kolęjowych  -dofinansowanie  Poznańskięj

Kolei  Metropolitalnel'  - Cel: Uruchomienie  dodatkowych  pohączeń
umozliwiających  osobom  korzystającym  z kolei codzienny  dojazd  i
powrćit  poza  m miejscem  zamieszkania

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2018 2023 1 291 238,86 256 235,50 260 079,03 265 562,i  4 O,OO 781 876,67

1.3.1.2

Dzier_awa  urządzeń  wielofunkcyjnych  oraz  licencji  na system
wydruku  podążającego  - Cel:  Wdrażanie  nowych  technologii,

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

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2019 2022 339 37 4,00 '113 500,00 28374,00 O,OO O,OO 141 874,00

1.3.1  .3

Ubezpieczenie  majątku  i odpowiedzialności  cywilnej  Powiatu
Nowotomyskiego  i podleglych  jednostek  organizacyjnych  - Cel :

Ubezpieczenie  majątku  od zdarzeń  losowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialności  cywilnęj  z tyłulu  wykonywanej  działalności  i
posiadanego  mienia  dla Powiatu  i jednostek  podleg+ych

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2019 2022 647 363,00 215787,00 i07894,00 O,OO O,OO 323 681 ,OO

1.3.1.4

Dostawa  tablic  ręjestracyjnych  oraz  odbiór  wycofanych  tablic

ręjestracyjnych  - Cel: Realizacja  zadania  w roku budzetowym  i
nastepnym  niezbędna  jest  do zapewnienia  ciaglości  dzialania
jednostki  wykraczająca  poza  rok  budzetowy

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2019 2022 963 460,00 300 000,OO 315 000,OO O,OO O,OO 615000,00

1.3.1.5

Powierzenie  Powiatowi  Poznańskiemu  zadanie  organizacji  przewozów

pasażerskich  o charakterze  użyteczności  publicznej  w zakresie
publicznego  transpońu  zbiorowego  w powiatowych  przewozach
pasażerskich"-  - Cel: Organizacja  przewozów  pasazerskich  o

charakterze  użyteczności  publicznej  w gminach,  w których  występują
problemy  z organizacją  zbiorowego  pasazerskiego  transportu
publicznego,

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2019 2021 198250,00 88913,00 O,OO O,OO O,OO 88 913,00
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1 .3.1 7

Wyposażenie  środowisk  informatycznych  wojewódzkich,powiatowych  i

miejskich  podmiotów  leczniczych  w narzędzia  informatyczne
umozliwiające  wdrożenie  Elektronicznęj  Dokumentacji  Medycznej  oraz
stworzenie  sieci  wymiany  danych  między  podmiotami  leczniczymi
samorządu  województwa  - Cel: Wytwarzanie  i udostępnianie  lokalnych

uslug  elektronicznych  w środowiskach  IT podmiott'w  leczniczych,

wyposażenie  w zasoby  infrastruktury  sprzętowego  i programowego
przetwarzania  danych,  podniesienie  poziomu  bezpieczeństwai
sprawności  funkcjonowania  środowisk  IT, wyrt5wnanie  szans  w
kotzystaniu  z uslug  elektronicznych

Starostwo  Powiatowe  w

Nowym  Tomyślu
2019 2024 9 000,OO O,OO 3 000,OO 3 000,OO 3 000,OO 9 000,OO

1.3.1.8
Zakup  druków  komunikacyjnych  - Cel:  Zapewnienie  ciąglości

działania  jednostki  w zakresie  zadań  komunikacyjncyh  dotyczacych
ręjestracji  pojazdćiw

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

:_oi  g 2021 1 950 000,OO 950 000,OO O,OO O,OO O,OO 950 000,OO

1.3.1.9

,,Zakup  energii  elektrycznej  - Grupa  Zakupowa  Nr XXV1/2019  Votlra"  -
Cel: Realizacja  zadania  -zakup  energii  na potrzeby  odbiorcy
końcowego,  w roku budżetowymi  następnym  niezbędna  do
zapewnienia  ciąglości  dzialania  jednostki  wykraczająca  poza  rok
budżetowy.

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2020 2021 242 654,40 121 327,20 O,OO O,OO O,OO 121 327,20

1.3.1.10

,,Świadczenie  uslug  pocztowych  dla Starostwa  Powiatowego  w Nowym
Tomyślu"  - Cel: Realizacja  zadania  - umowa  o świadczenie  uslug

pocztowych  w obrocie  krajowym  i zagranicznym,  w roku  budżetowym  i

następnym  niezbędna  do zapewnienia  ciąglości  działania  jednostki
wykraczająca  poza  rok budżetowy.

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2020 2021 566 000,OO 304 000,OO O,OO O,OO O,OO 304 000,OO

1.3.1.11

Kampania  spoleczna  Dzień  Rodzicielstwa  Zastępczego-Zostań
poławiaczem  pereł  - Cel:  Wsparcie  realizacji  lokalnej  kampanii
spo+ecznej  na rzecz  rodzicielstwa  zastępczego.  Promocja  rodzicielstwa
zastępczego

Powiatowe  Centrum
Pomocy  Rodzinie  Nowy

Tomyśl
2020 2021 15138,00 13 078,00 O,OO O,OO O,OO 13078,0(]

1 .3.2 - wydatki  majątkowe 953 000,OO 598 000,OO 200 000,OO 100 000,OO O,OO 898 000,OO

1 .3.2.2

Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosziorysowęj  na budowę

nowego  przebiegu  drogi  wojewódzkięj  nr 305 na odcinku  od ul.
Kolejowej  do ul. Celnej  w Nowym  Tomyślu  wraz  z uzyskanie  m decyzji
środowiskowej-  Cel:  Wsparcie  budowy,  przebudowy  oraz  remont

dróg  wojewódzkich

Starostwo  Powiatowe  w

Nowym  Tomyślu
2018 2021 253 000,OO 250 000,OO O,OO O,OO O,OO 250 000,OO

1 .3.2.5

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na rozbudowę,  ptzebudowę
budynku  i zmianę  funkqji  budynku  przy  ul.Poznańskiej  30 w
NowymTomyślu  - Wykonanie  koncepcji  w celu  zagospodarowania

budynku,dostosowanie  jdo  wymogów  p.poz.  przebudowa  poddasza
na cele  biurowe.

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2020 2021 200 000,OO 148000,00 O,OO O,OO O,OO 148 000,OO

1 .3.2.6

Modernizacja  jazu  Perzyny  i Rybojady  w celu  odbudowy  zasobów

wodnych  Obry  i jezior  polożonych  w jej dolinie  - odbudowa  zasobów
wodnych  Obty  i jezior  po+ożonych  w jęj dolinie,  zapobieganie
katastrofie  wodno-budowlanęj  (sp+ynięcie  obecnie  istniejącego  jazu  i
zalanie  miasta  Zbąszyń  oraz  niżej  polożonych  mięjscowości  wodami
spiętrzonego  ciągu  jezior  Zbąszyńskiego,  Nowowięjskiego,

Grójeckiego,  Chobienickiego  i Kopanickiego).

Starostwo  Powiatowe  w
Nowym  Tomyślu

2021 2023 500 000,OO 200 000,OO 200 000,OO 100000,OO O,OO 500 000,OO
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Projekt  Objaśnienia  przyjętych  wartości  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Nowotomyskiego  na lata  2021-2032

1. Założenia  wstępne

Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Powiatu  Nowotomyskiego  przygotowana  została  na lata  2021-
2032.  Długość  okresu  przyjętego  do prognozy  wynika  z art. 227 ust.2  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009
roku  o finansach  publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2019  r. poz. 869 póżn.zm.).

Z ustawy  powyższej  wynika,  że 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.

Zgodnie  z powyższym  do przedsięwzięć  zaliczają  się  ostatnie  raty  spłat  kredytów  zaciągniętych  przez
Powiat.  Ostatnia  potencjalna  spłata  kredytu  przypada  na rok 2032.

Odległy  czas  prognozowania  zwiększa  ryzyko  niewłaściwego  oszacowania  wartości  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

terytorialnego  oraz  zgromadzone  informacje  dotyczące  gospodarki  finansowej  powiatu.

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  w latach  2021-2032  uwzględniono  następujące  wskaźniki:

e poziom  inflacji  (mierzonej  wskaźnikiem  wzrostu  cen  dóbr  i usług  konsumpcyjnych  - CPI)
w badanych  okresach  oraz  poziom  PKB w badanym  okresie:

Dane  makroekonomiczne  przyjęte  do WieJoletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego

na lata  2021-2032:

Tabela  Nr I

h- ---"2021 2022 a!
- ,-!&- 2Q25 2026 W7 :[2@ . 9 ;ę_.QaQ;lk_-

Inflacja 1,80% 2,20% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

PKB 4,00% 3,40% 3,00% 3,00% 3,00% 3,10% 3 10% 3,00% 2,80% 2,80% 2,70% 2,60%

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

następujące  założenia:

*  dla roku  2020  przyjęto  wartości  wynikające  z aktualnego  planu  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego

na dzień  30 września  2020  r.,

*  dla  wykonania  2021  roku  przyjęto  wartości  wynikające  z projektu  budżetu  Powiatu

Nowotomyskiego  na 2021  rok,

*  dla lat 2022-2032  przyjęto  sposób  prognozowania  poprzez  indeksację  o poszczególne  wskaźniki

oraz  korekty  merytoryczne,  w których  uwzględnia  się  również  sytuację  finansową  budżetu  Powiatu

Nowotomyskiego  w poszczególnych  latach,  w tym:

I dochody  z tytułu  udziału  w podatku  dochodowym  od osób  fizycznych,  w związku  z sytuacją

związaną  z Covid-19  w 2020  roku  oraz  jednocześnie  mniejszym  niż przewidywano  spadkiem

wpływu  z tego  tytułu  w 2020  roku  o wielkość  około  1.OOO.OOO,OO zł tj. o około  5,60  %

I



i prognozowanego  przez  Ministra  Finansów  planu  na 2021  rok  niższego  od 2020  roku  o około

900.000,00  zł tj.  4,04  % od planu  2020  roku,  prognozuje  się waloryzację  na lata  2022-2023

o wzrost  dochodów  z tego  tytułu  w wysokości  100%  PKB oraz  wzrost  dodatkowo  o utracone

wpływy  z lat 2020-2021,  na  lata  2022-2023  wzrost  w  dwóch  latach  ogółem  o kwotę

3.500.000.00  zł, w pozostałych  latach  od 2024  - 2032  roku  prognozowany  wzrost  o wskaźnik

100%  PKB w tych  latach,

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

z bieżącym  wykonaniem  zgodnie  z planowanymi  wielkościami  prognozuje  się  zwiększenie

w latach  2022-2023  dochodów  z tego  tytułu  tj. dodatkowo  wzrost  w dwóch  latach  o kwotę

300.000,00  zł, w pozostałych  latach  wzrost  o 100%  PKB,

I  zwiększenie  dochodów  bieżących  w latach  2021-2023  determinowane  długoterminowymi

rozliczeniami  wpływów  z tytułu  zadań  wieloletnich  zrealizowanych  przez  Powiat  Nowotomyski

w latach  2019-2020,  min.  projektami  jednostek  oświatowych,  których  realizacja  w związku  z

zaistniałą  sytuacją  w kraju  i trudnościami  z realizacją  przesuwa  się do 2022  roku,

I wzrostem  wykonania  dochodów  pozostałych  z tytułu  czynszu  najmu,  odsetek  bankowych  od

środków  zgromadzonych  na rachunkach  bankowych,  za korzystanie  ze środowiska  (kopaliny),

wpływy  ze sprzedaży  wyrobów  gotowych  realizowane  przez  ZSRCKU,

ł  od 2020  roku  wprowadzono  dochody  z tyt.  kar komunikacyjnych  oraz  zwiększono  ściągalność

należności  do  budżetu  poprzez  zawarte  ugody  z wierzycielami  oraz  zajęcia  komornicze

należności.

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.

1.Spadek  dochodów  ogółem  w stosunku  do 2020  roku  o 8, 72 % w  tym:

a/ spadek dochodów  bieżących  o 4,44 %:
I w miesiącu  październiku  2020  zakończono  zadania  wieloletnie,  w tym  m.in.:  zadania  w ramach

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

nr  2727P  Przyprostynia-Chobienice",

b/spadek  dochodów  majątkowych  o 69,72 %:
I  w związku  z zakończeniem  zadań  dofinansowanych  z Funduszu  Dróg  Samorządowych  w tym:  -

,,Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2709P  Opalenica  - Lwówek",

- ,,Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr  2727P  Przyprostynia-Chobienice",

- ,,Przebudowa  pasa  drogowego  drogi  powiatowej  nr  1881  P Brody  Turowo",

I przesuniecie  dochodów  majątkowych  na 2021  rok  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"  - okres  realizacji

2020-2021,  wartość  zadania  po  korekcie  w  wysokości  1.842.478,15  zł,  dofinansowanie

891.144,00  zł w 2021  roku.
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2. Spadek  wydatków  ogółem  o 13,  20 % w stosunku  do 2020  roku,  w tym:

a/ spadek wydatków  bieżących  o 5, 47 % spowodowany  jest m.in.:
I w miesiącu  październiku  2020  zakończono  zadania  wieloletnie,  w tym  m.in.  zadania  w ramach

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

nr  2727P  Przyprostynia-Chobienice"  - wartość  zadania  z wydatków  bieżących  to  kwota
4.032.050,54  zł,

I  wydatki  bieżące  na cele  oświatowe  były  skorygowane  w 2020 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,  od września  2022  roku  uwzględnia  się  spadek  wydatków

oświatowych  po zamknięciu  edukacji  w klasach  ponadgimnazjalnych  w jednostkach  oświatowych

Powiatu  Nowotomyskżego,

I w  związku  z realizacją  przez  jednostki  oświatowe  Powiatu  Nowotomyskiego  projektu

wieloletniego  pn.  ,,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 lata następne  oraz do Wieloletniej  Prognozy

Finansowej  na lata  riastępne  2020-2022  powyższe  zadanie  wieloletnie  w  kwocie  ogółem

1.842.907,23  zł, w tym  dofinansowanie  w wysokości  1.634.032,43  zł, zakończenie  projektu

przewidywane  w I półroczu  2022  roku,  w związku  z tym  prognozuje  się  zmniejszenie  wydatków

bieżących  w 2022  roku,

I  w związku  z kontynuacją  zadania  pn. ,,Wzmocnienie  wojewódzkich  kolejowych  przewozów

pasażerskich  na obszarze  oddziaływania  Aglomeracji  Poznańskiej  poprzez  zwiększenie  ilości

połączeń  koJejowych  -  dofinansowanie  Poznańskiej  Kolei  Metropolitarnej  (PKM)  ",  zwiększono

wartość  zadania  na lata  2021-2023  o kwotę  781.876,67  zł zjednoczesnym  przesunięciem  realizacji

do 2023  roku,

I w  2022  roku  i latach  następnych  następuje  znaczny  spadek  wydatków  bieżących

w związku  z zakończeniem  zadań  rocznych  i wieloletnich  finansowanych  z wydatków  bieżących,

w tym  m.in.:

projektu  pn. ,,Kształcenie  zawodowe  kluczem  do przyszłości"  - projekt  współfinansowany

z Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  POWER,

- projektu  drogowego  pn.,,Powiat  Nowotomyski  stawia  na rodzinę  lI",

- zmniejszeniem  wydatków  na zadania  remontowe  w jednostkach  powiatu,

- zmniejszeniem  kosztów  utrzymania  jednostek,

- zmniejszeniem  wydatków  remontowych  w zadaniach  drogowych  (przewidywana

realizacja  planowana  głównie  jako  zadania  inwestycyjne  w szerszym  zakresie  działania  tzn.

rozbudowa  lub modernizacja).

b/spadek  wydatków  inwestycyjnych  w stosunku do 2020 roku o 49,82 %:
I zmiany  w planowanych  wydatkach  inwestycyjnych  związane  są m.in.:  z zakończeniem  inwestycji

wieloletnich  2019-2020  w ramach  Funduszu  Dróg  Samorządowych  w tym  m.in.:

,,Przebudowa  pasa drogowego  drogi  powiatowej  nr 1881P  Brody-Turowo"  koszt  zadania  w 2020

roku  to wartość  1.467.508,95  zł,

,,Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr 2727P  Przyprostynia-Chobienice"  - wartość
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wydatków  inwestycyjnych  w wysokości  3.880.159,83  zł,

- ,,Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 2709P  Opalenica  - Lwówek"  wartość  zadania  to kwota
2.312.512,89  zł,

I  zmniejszenie  planowanych  inwestycji  drogowych  ze środków  powiatu  w 2021  roku,

I  przesunięcie  części  wydatków  na zadanie  wieloletnie  pn.  ,,Wyposażenie  środowisk

informatycznych  wojewódzkich,  powiatowych  i miejskich  podmiotów  leczniczych  w narzędzia

informatyczne  umożKiwiające  wdrożenie  Elektronicznej  Dokumentacji  Medycznej  oraz

stworzenie  sieci  wymiany  danych  między  podmiotami  leczniczymi  samorządu  województwa"  w

wysokości  215.622,27  zł  z 2020  roku  na rok  2021  oraz  przesunięcia  kwoty  3.000,00  zł w 2021  roku

z wydatków  bieżących  pozostałych  na wydatki  majątkowe,

I  w związku  z nieotrzymaniem  dofinansowania  na dalsze  zadania  inwestycyjne  w ramach

przedsięwzięcia  pn.,,Modernizacja  obiektów  sportowych  w jednostkach  prowadzonych  przez

Powiat  Nowotomyski"  skraca  się  okres  realizacji  przedsięwzięcia  do 2020  roku  i zmniejsza  się

wielkość  zadania  o kwotę  2.360.000,00  zł tj. o planowane  wydatki  majątkowe  na 2021  rok,

I  w2021rokupIanowanewydatkiinwestycyjnezwiązanesągłówniezkontynuacjąprojektóww

jednostkach  oświatowych  oraz  wieloletnimi  zadaniami  inwestycyjnymi  i remontami  drogowymi.

Poniższa  tabela  iwykres  przedstawiają  prognozę  wzrostu  dochodów  i wydatków  budżetu

Powiatu  Nowotomyskiego  na lata  2021-2032:
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2. Prognoza  dochodów

Prognozy  dochodów  Powiatu  Nowotomyskiego  dokonano  przy  następujących  założeniach:

I  w dochodach  ogółem  dokonano  podziału  na dochody  majątkowe  i bieżące.

1.  W dochodach  bieżących  prognozowano  w podziale  na kategorie:

*  podatki  i opłaty  lokalne  (wyszczególniając:  opłatę  komunikacyjną,  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  (wyszczególniając  dotacje:  na zadania  zlecone

i powierzone  oraz  zadania  własne),

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

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

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

terytorialnego).

W prognozie  uwzględniono  również  wzrost  dochodów  bieżących  w latach  2021-2022,  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. W dochodach  majątkowych  prognozowano  w podziale  na kategorie:

*  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  kategorie  wybrane  zostały  na podstawie  paragrafów  klasyfikacji  budżetowej.

Kategorie  dochodów  bieżących  prognozowano  za pomocą  wskaźnika  inflacji  oraz  wskaźnika  PKB.

W poszczególnych  kategoriach  nadano  następujące  wagi:

*  pozostałe  dochody  bieżące  (wyszczególniając:  grzywny  i kary  pieniężne,  wpływy  z usług,  odsetki  od

środków  na rachunkach  bankowych,  inne  dochody,  trwały  zarząd  i użytkowanie  wieczyste,  dochody

z najmu  i dzierżawy  składników  Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego,  uwzględnia

się mo;żliwe  lub spodziewane  współfinansowanie  inwestycji  ze środków  unijnych  oraz budżetu

państwa)  -  w latach 2021-2023  waloryzacja  o 100  % inflacji,  od 2024  roku  wielkość  dochodów  bez

zmian  - wskaźnik  wzrostu  0 % inflacji,

*  udziałwpodatkachcentraInychwtym:udzaiałwpodatkudochodowymodosóbfizycznych-PIToraz

udział  w  podatku  dochodowym  od osób  prawnych  -  CIT:

I dochody  z tytułu  udziału  w podatku  dochodowym  od osób fizycznych,  w związku  sytuacją

związaną  z Covid-19  w 2020  roku oraz  jednocześnie  mniejszym  niż przewidywano  spadkiem

wpływu  z tego  tytułu  w 2020  roku  o wielkość  około  1.OOO.OOO,OO zł tj. około  5,60  %

i prognozowanego  przez  Ministra  Finansów  planu  na 2021  rok niższego  od 2020  roku o około

900.000,00  zł tj.4,04  % od planu  2020  roku,  prognozuje  się waloryzację  na lata 2022-2023  o
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wzrost  dochodów  z tego  tytułu  w wysokości  IOO% PKB oraz wzrost  dodatkowo  o utracone

wpływy  z lat 2020-2021,  na lata 2022-2023  wzrost  o kwotę  3.500.000.00  zł, w pozostałych  latach

od 2024  - 2032  roku  prognozowany  wzrost  o wskaźnik  IOO% PKB w tych  latach,

I udział  w podatku  dochodowym  od osób prawnych  - waloryzacja  o 100%  PKB, w związku  z

bieżącym  wykonaniem  zgodnie  z planowanymi  wielkościami  prognozuje  się zwiększenie  w

latach  2022-2023  wpływy  z tego  tytułu  dodatkowo  o kwotę  300,  OOO, OO zł, w pozostałych  latach

wzrost  o 100%  PKB,

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

równoważącą)  - indeksacja  o IOO% PKB,

*  dotacje  i środki  przeznaczone  na cele bieżące  - w  latach  2021-2024  wzrost  100% inflacji,

uwzględniając  korektę  środków  otrzymanych  w 2019-2020  na zadania  wielo!etnie,  pozostałe  lata

2025-2030  wielkość  dochodów  bez zmian-wskaźnik  wzrostu  o O% PKB,

*  w  latach  2021-2023  prognozuje  się  znaczny  wzrost  dochodów  bieżących  związanych

z długoterminowym  rozliczaniem  przez  instytucje  zewnętrzne  wykonanych  przez  powiat

nowotomyski  zadań  wieloletnich  z lat 2019-2020  o wartości  około  2.000.000,00  zł, w tym  m.in.

projektów  oświatowych,  inwestycji  drogowych,  informatycznych.  Do chwili  obecnej  wpłynęły  kwoty

z rozliczenia  zadań  wieloletnich  z lat poprzednich,

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

zgromadzonych  na rachunkach  bankowych,  za korzystanie  ze środowiska  (kopaliny),  wpływy  ze

sprzedaży  wyrobów  gotowych  realizowane  przez  ZSRCKU,

I  zwiększenie  dochodów  bieżących  w latach  2021-2023  determinowane  długoterminowymi

rozliczeniami  wpływów  z tytułu  zadań  wieloletnich  zrealizowanych  przez  Powiat  Nowotomyski

w latach  2019-2020,  min.  projektami  jednostek  oświatowych,  których  realizacja  w związku  z

zaistniałą  sytuacją  w kraju  i trudnościami  z realizacją  przesuwa  się  do 2022  roku,

I od 2020  roku  wprowadzono  dochody  z tyt.  kar komunikacyjnych  oraz  zwiększono  ściągalność

należności  do  budżetu  poprzez  zawarte  ugody  z wierzycielami  oraz zajęcia  komornicze

należności.

Dochody  majątkowe  prognozowano  tylko  do terminów,  które  pozwolą  racjonalnie  przewidzieć

Kształtowanie  się  wpływów  z tej  kategorii:

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

*  dotacje  na inwestycje  (wyszczególniając  dofinansowanie  budżetu  państwa  oraz pozostałe  środki

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

możliwe  lub spodziewane  współfinansowanie  inwestycji  ze środków  unijnych  oraz  budżetu  państwa.

Po przeliczeniu  powyższych  wartości  uzyskane  dane  zsumowano  w kategorie  dochodów  bieżących  i

majątkowych,  a następnie  dochodów  ogółem.

7



Tabela  Nr 3

Strukturę  podziału  dochodów  bieżących  i dochodów  majątkowych,  jak  również  wydatków

bieżących  i majątkowych  w poszczególnych  latach  prognozy  przedstawia  tabela:

Wykres  Nr 2

Struktura  dochodów  i wydafŁów  na Jata 202:t-2032
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Ogółem  dochody  majątkowe,  w  tym  ze sprzedaży  mienia  powiatu  na 2021  rok  zaplanowane  zostały
w budżecie  Powiatu  na rok  w  wysokości  1.736.144,00  zł.

Dochody  majątkowe  w roku  2020  prognozowano  o sprzedaż  nieruchomości  stanowiących  mienie

Powiatu  Nowotomyskiego.  W związku  z rozpoczętą  procedurą  przygotowania  do sprzedaży  mienia

powiatu  - lokale  mieszkalne  i użytkowe  stanowiące  własność  powiatu  oraz  działki  wraz
z nieruchomościami  (budynek  Powiatowego  Urzędu  Pracy)  planowano  dochody  majątkowe  z tytułu

sprzedaży  majątku  w wysokości  1.860.000,00  zł. W związku  z przedłużającymi  się procedurami  nie
zostanie  wykonana  sprzedaż  powyższej  nieruchomości  w roku  2020.  Przesunięto  wykonanie  zadania

po zamknięciu  wszystkich  procÓdur  na 2022  rok.

*  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"  - okres  realizacji  2020-2021,  wartość  zadania  to kwota  1.842.478,15  zł,

dofinansowanie  w  wysokości  891.144,00  zł, po przesunięciach  w 2021  roku,

*  dotacja  na nowe  zadanie  pn.,,Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na budowę

ciągu  pieszo-rowerowego  w  pasie  drogowym  drogi  powiatowej  nr  2755P  (odcinek  od DW  305  do

m.  Jabłonna)"  w wysokości  262.500,00  zł,

*  przewiduje  się  w latach  2021-2022  i następnych  uzyskanie  dochodów  majątkowych  z tytułu

odszkodowania  za przejęte  nieruchomości  pod inwestycje  celu publicznego  oraz  dochody  ze
sprzedaży  nieruchomości  (lokale  mieszkalne  i użytkowe  stanowiące  własność  powiatu)  w wysokości

582.500,00  zł,

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

Finansowa  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata  2021-2032.

W związku  z otrzymaniem  w 2020  dotacji  na zadania  inwestycyjne  z Rządowego  Funduszu  Inwestycji

Lokalnych  w wysokości  2.184.209,00  zł, których  nie planuje  się wykorzystać  w 2020  roku,  powyższe

środki  zostaną  wprowadzone  do budżetu  2021  roku,  jako  przychody  i wykorzystane  w 2021  roku  na

wyodrębnione  zadania  inwestycyjne.
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3. Prognoza  wydatków

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

kategorie  wydatków  bieżących  i majątkowych.

Wydatki  bieżące  dodatkowo  zostały  podzielone  na  poszczególne  działy  klasyfikacji  budżetowej.

W  każdym  dzia!e  dodatkowo  wyodrębniono  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  wyodrębnione  zostały  dodatkowo  kategorie  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 2021

rok.  W latach  2022-2032  dokonano  ostrożnościowej  indeksacji  o wagi  wskaźników  inflacji  oraz  PKB.

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.

W poszczególnych  kategoriach  nadano  następujące  wagi:

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

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

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

Prognoza  na lata  2021-2032  sporządzona  jest  metodą  ostrożnościową,  z uwzględnieniem  spadku

wydatków  bieżących  w 2021  roku  w stosunku  do roku  2020,  w tym  m.in.:

zakończeniem  w 2020  roku  realizacji  zadań  wieloletnich,  w tym  m.in.  zadania  w ramach  Funduszu

Dróg  Samorządowych  na lata  2019-2020:

-,,Przebudowa  pasa  drogowego  drogi  powiatowej  nr  1881P  Brody-Turowo"  koszt  zadania  w 2020

roku  to  wartość  1.467.508,95  zł,

- ,,Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr 2727P  Przyprostynia-Chobienice"  - wartość

wydatków  inwestycyjnych  w wysokości  3.880.159,83  zł,

- ,,Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 2709P  Opalenica  - Lwówek"  wartość  zadania  to kwota

2.312.512,89  zł,

I wydatki  bieżące  na cele  oświatowe  były  skorygowane  w 2020  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,  od września  2022  roku  uwzględnia  się spadek  wydatków

oświatowych  po zamknięciu  edukacji  w klasach  ponadgimnazjalnych  w jednostkach  oświatowych

Powiatu  Nowotomyskiego,

I w  związku  z realizacją  przez  jednostki  oświatowe  Powiatu  Nowotomyskiego  projektu

wieloletniego  pn. ,,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 lata  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, zakończenie  projektu
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przewidywane  w I półroczu  2022  roku,  w związku  z tym  prognozuje  się zmniejszenie  wydatków
bieżących  w 2022  roku,

I  w związku  z obniżeniem  stóp procentowych  zmianie  uległy  oprocentowania  udzielanych  przez
banki  kredytów  dla jednostek  jst,

I  w związku  z kontynuacją  zadania  pn. ,,Wzmocnienie  wojewódzkich  kolejowych  przewozów
pasażerskich  na obszarze  oddziaływania  Aglomeracji  Poznańskiej  poprzez  zwiększenie  ilości
połączeń  kolejowych  -  dofinansowanie  Poznańskiej  Kolei  Metropolitarnej  (PKM)  ",  zwiększa  się

wartość  zadania  na lata  2021-2023  o kwotę  781.876,67  zł z jednoczesnym  przesunięciem  realizacji
do 2023  roku,

*  w  2022  roku  i latach  następnych  następuje  znaczny  spadek  wydatków  bieżących
w związku  z zakończeniem  zadań  rocznych  i wieloletnich  finansowanych  z wydatków  bieżących,  w
tym  m.in.:

- projektu  pn.,,Kształcenie  zawodowe  kluczem  do przyszłości"  -  projekt  współfinansowany  z
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  POWER,

- projektu  drogowego  pn. - projektu  pn.,,Powiat  Nowotomyski  stawia  na rodzinę  ll",  okres
realizacji  2019-2021,

@ W  związku  z nieotrzymaniem  dofinansowania  na  dalsze  zadania  inwestycyjne  w  ramach
przedsięwzięcia  pn.,,Modernizacja  obiektów  sportowych  w jednostkach  prowadzonych  przez
Powiat  Nowotomyski"  skraca się  okres  realizacji  przedsięwzięcia  do 2020  roku  i zmniejsza  się

wielkość  zadania  o kwotę  2.360.000,00  zł tj.  o planowane  wydatki  majątkowe  na 2021  rok,
- zmniejszeniem  wydatków  remontowych  w zadaniach  drogowych  (przewidywana  realizacja

głównie  jako  zadania  inwestycyjne  w szerszym  zakresie  działania).

W 2021 roku planowane  wydatki  inwestycyjne  związane  są głównie  z kontynuacją  projektów  w
jednostkach  oświatowych  oraz w wieloletnich  zadaniach  inwestycyjnych  i remontach  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 najbliższe  lata  2022-2024.
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4. Inwestycje  i zadania  wieloletnie

Wydatki  majątkowe  na okres  dłuższy  niż  rok  w  latach  2021-2032  zostały  rozpisane
w załączniku  Nr 2 do uchwały-Wykaz  Przedsięwzięć  Wie!oletnich  Powiatu  Nowotomyskiego,  gdzie
ujęto  przedsięwzięcia  o charakterze  bieżącym  i inwestycyjnym.

Na dzień  opracowywania  projektu  WPF na lata  2021-2032  kończą  się zadania  wieloletnie:

ł  ,,Przebudowa  pasa drogowego  drogi  powJatowej  nr 1881P  Brody-Turowo"  koszt  zadania  w
2020  roku  w wysokości  1.467.508,95  zł,

I  ,,Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr 2727P  Przyprostynia-Chobienice"  - wartość

wydatków  inwestycyjnych  w wysokości  3.880.159,83  zł,

I " Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 2709P  Opalenica  - Lwówek"  zadanie  roczne,

I Kształcenie  zawodowe  kluczem  do przyszłości"  -  projekt  współfinansowany  z Europejskiego

Funduszu  Społecznego  w ramach  POWER,

J  ,,Modernizacja  obiektów  sportowych  w  jednostkach  prowadzonych  przez  Powiat
Nowotomyski"-projekt  wieloletni.

W Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata 2021-2032  dokonuje  się

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

1/,,Wyposażenie  środowisk  informatycznycó  wojewódzkich,  powiatowych  i miejskich podmiotów
leczniczych  w  narzędzia  informatyczne  umożliwiające  wdrożenie  Elektronicznej  Dokumentacji
Medycznej  oraz stworzenie  sieci wymiany  danych  między  podmtotami  leczniczymi  samorządu

województwa"  - projekt  realizowany  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa  2. Społeczeństwo  Informatyczne,  Działanie  2.1.
Rozwój  usług  publicznych,

*  cel:  wytwarzanie  i udostępnianie  lokalnych  usług  elektronicznych  w  środowiskach
IT podmiotów  leczniczych,  wyposażenie  w  zasoby  infrastruktury  sprzętowego

i programowego  przetwarzania  danych,  podniesienie  poziomu  bezpieczeństwa  i sprawności
funkcjonowania  środowisk  IT, wyrównanie  szans  w korzystaniu  z usług  elektronicznych,

*  okres  realizacji  po zmianach:2016-2024,

@ W związku  ze zmianami  w harmonogramie  realizacji  przedsięwzięcia  wieloletniego  dokonano
korekty  w powyźszym  przedsięwzięciu  z jednoczesnym  przesunięciem  realizacji  do 2019 roku,
zwiększono  wartość  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  wieloletnie  dokonano  przesunięcia  środków
na 2018  rok  w wysokości  7.295,04  zł,

*  w związku  z pismem  z Urzędu  Marszałkowskiego  z dnia  5 lutego  2018  r. w sprawie  zabezpieczenia

w  budżecie  Powiatu  Nowotomyskiego  środków  na dofinansowanie  zadania  wieloletniego,

dokonano  w  miesiącu  lutym  2018  roku  zwiększenia  wydatków  inwestycyjnych

o kwotę  236, 32 zł w ramach  środków  własnych  powiatu  na realizację  zadania  wieloletniego,
w tym  w roku  2018  o kwotę  220,  47 zł oraz  w 2019  roku  o kwotę  15,  85 zł,
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*  w miesiącu  październiku  2018 roku dokonano  zmian w zadaniu  tj. przesunięcia  środków
w budżecie  powiatu  na 2019 rok w wysokości  173.698,02  zł oraz  zwiększenia  środków
w 2019  roku  na wydatki  niekwalifikowalne  w kwocie  1.500,00  zł,

* w miesiącu  lutym  2019  roku  dokonano  zwiększenia  i zabezpieczenia  środków  w budżecie  powiatu
na 2019  rok  w kwocie  niewykorzystanych  środków  w 2018  roku  tj. o kwotę  S.794,77  zł.

* w autopoprawce  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na lata  2020  -2030,  w  związku

z pismem  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  z dnia 31 października  2019
roku,  dokonano  przesunięcia  dotacji  na zadanie  wieloletnie  z 2019 roku na 2020  rok o kwotę

225.257,92  zł oraz  zwiększenia  w 2020  roku  o kwotę  3.000,00  zł, jednocześnie  dodano  wydatki
bieźące  pozostałe  na powyższe  zadanie  na lata  2021-  2024  w wysokości  12.000,00  zł,

* w nawiązaniu  do  pisma  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  z dnia
7 stycznia  2020 roku dot. niewykorzystania  środków  na dotację  w 2019 roku,  wprowadzono
w miesiącu  lutym  2020  roku  zmiany  w zadaniu,  w tym  przesunięcia  dotacji  na zadanie  z 2019  roku
na 2020  rok  o kwotę  4.342,28  zł,

*  w nawiązaniu  do pisma Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  w Poznaniu
z dnia 21 września 2020 r. nr DZ-1-0.KW.00511/20 w związku  z przesunięciem  części zadań
realizowanych  przez Inżyniera  Kontraktu  zadania  wieloletniego  dokonano  w październiku  2020
roku przesunięcia  części wydatków  w wysokości  215.622,27  zł z 2020  roku na rok 2021 oraz
przesunięcia  kwoty  3.000,00  zł w 2021 roku z wydatków  bieżących  pozostałych  na wydatki
majątkowe  na programy  z udziałem  środków,  o których  mowa  w art.5  ust.l  pkt  2 i3  uofp:

*  wartość  przedsięwzięcia  nie ulega zmianie  i wynosi  437.283,29  zł, w tym wydatki  majątkowe
428.283,29  zł, wydatki  bieżące  9.000,00  zł, z tego  w latach:

I  2021  rok w wysokości  218.622,27  zł,
w tym  wydatki  majątkowe  w wysokości  218.622,27  zł,

J2022  rok

I  2023  rok

ł  2024  rok

w wysokości

w wysokości

w wysokości

3.000,00  zł,

3.000,00  zł,

3.000,00  zł.

2/  W miesiącu  marcu 2018 roku dodano nowe  zadanie  wieloletnie  pn.,,Wzmocnienie  wojewódzkich
kolejowych  przewozów  pasażerskich  na obszarze  oddziaływania  Aglomeracji  Poznańskiej  poprzez
zwiększenie  ilości  połączeń  kolejowych  - dofinansowanie  Poznańskiej  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  i powrót  do miejsca  zamieszkania,

*  okres  reaIizacji:2018-2020,

*  nakłady finansowe Powiatu  w zakresie  zabezpieczenia  wkładu  powiatu  oraz dofinansowanie
projektu  stanowią  razem  kwotę  518.275,64  zł, z tego  w 1atach:

I  2020rok  wwysokości  207.163,73zł.

*  W związku  z pismem  Wicemarszałka  Województwa  Wielkopolskiego  z dnia  29 listopada  2019  roku
w sprawie  zmian  w wysokości  pomocyfinansowej  na zadanie  wprowadzono  zmiany  w WPF Powiatu
Nowotomyskiego  na lata  2019-2029  oraz  autopoprawce  do projekcie  uchwały  budżetowej  Powiatu
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Nowotomyskiego  na 2020  rok i autopoprawce  do projektu  WPF na lata 2020-2030:  zmniejszenie

udzielonej  dotacji  w roku  2020  o kwotę  8.913,45  zł,

*  w związku  z kontynuacją  powyższego  zadania  zwiększono  w miesiącu  październiku  2020  roku

wartość  zadania  o kwotę  781.876,67  zł na lata 2021-2023  z jednoczesnym  przesunięciem  realizacji

do 2023 roku:

*  okres  reaIizacji:2018-2023,

*  nakłady  finansowe  Powiatu  w zakresie  dofinansowania  projektu  stanowią  po uwzględnieniu

kontynuacji  zadania  kwotę  1.291.238,86  zł z tego  w latach:

I  - 2021  rok

I  - 2022  rok

I  - 2023  rok

w wysokości  256.235,50  zł,

w wysokości  260.079,03  zł,

w wysokości  265.562,14  zł.

3/ W związku  z przedłużeniem realizacji  zadania  pn.,,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 uzyskaniem  decyzji  środowiskowej  " przez  lidera  projektu-

przesunięto  realizację  powyższego  zadania  na okres  2018-2019.

Jednocześnie  dodano  powyższe  zadanie  jako  przedsięwzięcie  w formie  pomocy  finansowej  o wartości

251.000,00  zł:

@ cel: wsparcie  budowy,  przebudowy  oraz  remont  dróg  wojewódzkich,

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

z Województwem  Wielkopolskim  w  sprawie  opracowania  przez  Gminę  dokumentacji

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

powyższego  zadania  na rok 2020,  jednocześnie  zmniejszając  wydatki  na powyższe  zadanie  w 2019

roku  o kwotę  249.000,00  zł, wartości  zadania  po zmianach  252,000,00  zł,

*  w nawiązaniu  do pisma Gminy  Nowy  Tomyśl  z dnia 8 września  2020 roku dot. konieczności

przedłużenia  realizacji  zadania  dokonano  w miesiącu  wrześniu  2020  roku przesunięcia  realizacji

zadania  do 2021 roku,  jednocześnie  zmniejszając  wydatki  na powyższe  zadanie  w 2020 roku

o kwotę  249.000,00  zł.

*  wartości  zadania  po zmianach  253.000,00  zł,

*  okres  realizacji  2018-2021,  w tym:

I  2021  rok 250.000,00  zł.w wysokości

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

Wieloletniego  pn.,,Rozwój  kształcenia  zawodowego  uczniów"  w ramach  WRPO na lata 2014-2020,

współfinansowanego  ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  wprowadzono  do budżetu

Powiatu  i Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  poniższe  zadania  wieloletnie.

*  W miesiącu  maju  2020  w związku  z niewykorzystaniem  środków  na realizację  zadania  pn.,,Rozwój

kształcenia  zawodowego  uczniów"  w ramach  WRPO  na lata 2014-2020,  współfinansowanego  ze

środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  zmianami  w  klasyfikacji  wydatków  w

powyższym  projekcie  wprowadzono  do budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  iWieloletniej  Prognozy

Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  zmiany  w dochodach  i wydatkach  na poniższe  zadania:

A/,,Wspieramy  rozwój  kształcenia zawodowego  w Zespole  Szkół nr I  w Zbąszyniu"  w ramach  WRPO
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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  reaIizacji:2019-2022,

@ dokonuje  się zmniejszenia  wydatków  o kwotę  43.468,20  zł (wkład  własny  powiatu)  w latach  2020-
2022 oraz przesunięcia  niewykorzystanych  środków  z 2019  roku  na 2020  rok o kwotę

129.797,94  zł (z tego  zwiększenie  środków  z dotacji  o kwotę  149.723,94  zł oraz  zmniejszenie
wkładu  własnego  o kwotę  19.926,00  zł),

@ wartość  przedsięwzięcia  ulega  zmianie  i wynosi  365.773,98  zł, w tym  wydatki  majątkowe
O, OO zł, wydatki  bieźące  365.773,98  zł, z tego  w latach:

I 2021rok-  wwysokości  82.361,88zł,
I  2022rok-  wwysokości  30.900,18zł.

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  reaIizacji:2019-2022,

*  dokonuje  się zmniejszenia  wydatków  o kwotę  114.906,60  zł (wkład  własny  powiatu)  w latach
2020-2022  oraz przesunięcia  niewykorzystanych  środków  z 2019 roku na 2020  rok o kwotę
274.123,52  zł (z tego  zwiększenie  środków  z dotacji  o kwotę  313.532,72  zł oraz  zmniejszenie
wkładu  własnego  o kwotę  39.409,20  zł),

*  wartość  przedsięwzięcia  ulega  zmianie  i wynosi  900.733,20  zł, w tym  wydatki  majątkowe
54.500,00  zł, wydatki  bieżące  846.233,20  zł, z tego  w latach:

v'  2021rok-  wwysokości  232.867,44zł,
J 2022rok-  wwysokości  80.599,68zł.

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

s  okres  realizacji:  2019-2022,

0  dokonuje  się zmniejszenia  wydatków  o kwotę  50.500,00  zł (wkład  własny  powiatu)  w latach  2020-
2022  oraz  przesunięcia  niewykorzystanych  środków  z 2019  roku  na 2020  rok o kwotę  68.696,50  zł
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(z tego  zwiększenie  środków  z dotacji  o kwotę  88.146,50  zł oraz zmniejszenie  wkładu  własnego  o
kwotę  19.450,00  zł):

* wartość przedsięwzięcia  ulega zmianie  i wynosi  367.525,15  zł, w tym wydatki  majątkowe
O,OO zł, wydatki  bieżące  367.525,15  zł, z tego  w latach:

I 2021  rok  - w wysokości

I 2022  rok  - w wysokości

95.506,00  Zł,

21.980,50  Zł.

5/ W miesiącu  czerwcu  2019  roku  wprowadzono  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu
Nowotomyskiego  zadanie  wieloletnie  w zakresie  wydatków  na zadania  pozostałe  pn.,,Dzierżawa
urządzeń  wielofunkcyjnych  oraz  licencji  na system  wydruku  podążającego":

* cel: wdrażanie  nowych  technologii,  kierowanie  trendów  w kierunku  ekonomiki  funkcjonowania
biuri  bezpiecznego  obiegu  dokumentów,

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

e wartośćzadaniapozmianach339.374,00zł,wtymwIatach:

I  2021  rok  w wysokości 113.500,00  Zł,
I  2022  rok w wysokości 28.37  4,00  Zł.

6/ Wprowadzono  w miesiącu  wrześniu 2019 roku do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu
Nowotomyskiego  zadanie wieloletnie  w zakresie  wydatków  na zadania  pozostałe  pn.,,Ubezpieczenie
majątku  i odpowiedzialności  cywilnej  Powiatu  Nowotomyskiego  i podległych  jednostek
organizacyjnych":

* cel: ubezpieczenie majątku  od zdarzeń  losowych  oraz  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z
tytułu  wykonywanej  działalności  i posiadanego  mienia  dla Powiatu  i jednostek  podległych,

o 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  wrześniu  2019 roku korekty
wysokości  wydatków  na powyższe  zadanie:

*  wartość  zadania  647.363,00  zł, w tym  w latach:

I 2021  rok  w wysokości

I  2022  rok  w wysokości

215.787,00  zł,

107.894,00  zł.

7/ Wprowadzono  w miesiącu  wrześniu  2019 roku do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu
Nowotomyskiego  nowe zadanie  wieloletnie  w  zakresie  wydatków  na zadania  pozostałe
pn.,,Dostawa  tablic  rejestracyjnych  oraz  odbiór  wycofanych  tablic  rejestracyjnych":

*  cel: realizacja  zadania w roku bieżącym  i następnym  niezbędna  do zapewnienia  ciągłości  działania
jednostki,  wykraczająca  poza  rok  budżetowy,
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* opis: umowa  na dostawę  tablic  rejestracyjnych  oraz odbiór  wycofanych  tablic  rejestracyjnych
wykraczająca  poza rok  budżetowy,

*  okres  realizacji  umowy  2019-2020,

* w związku z przedłużeniem  realizacji  zadania pn. ,,Dostawa  tablic  rejestracyjnych  oraz odbiór
wycofanych  tablic  rejestracyjnych"  niezbędnego  do zapewnienia  ciągłości działania  jednostki
wykraczającego  poza rok budżetowy  zwiększono  w miesiącu  październiku  2020 roku wartość
zadania  o kwotę  715.000,00  zł z jednoczesnym  przesunięciem  realizacji  do 2022 roku:

* cel: realizacja  zadania  w roku bieżącym  niezbędna  do zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki
wykraczającego  poza rok budżetowy,

*  okres  realizacji  2019-2022,

*  wartość  zadania  po zmianach  963.460,00  zł, w tym;
I  2021 rok

I  2022 rok
w wysokości  300.000,00  zł,

w wysokości  315.000,00  zł.

8/ 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  pasaźerskich  pn.  ,,Powierzenie  Powiatowi
Poznańskiemu  zadania  organizacji  przewozów  pasażerskich  o charakterze  użyteczności  pubJicznej  w
zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  w  powiatowych  przewozach  pasażersŁich".
W związku  z powyższym  wprowadzono  w miesiącu  wrześniu  2019 roku zadanie  w formie  pomocy
finansowej  w latach  2019-2020  w wysokości  N09.337,  OO zł,

@ cel: organizacja  przewozów  pasażerskich  o charakterze  użyteczności  publicznej  w gminach,  w
których  występują  problemy  z organizacją  zbiorowego  transportu  publicznego,

*  w związku  z ciągłością  zadania  wieloletniego  pn.,,Powierzenie  Powiatowi  Poznańskiemu  zadania
organizacji  przewozów  pasaźerskich  o charakterze  użyteczności  publicznejw  zakresie  publicznego
transportu  zbiorowego  w powiatowych  przewozach  pasażerskich"  dokonano  w  miesiącu
październiku  2020 roku przedłużenia  realizacji  przedsięwzięcia  do 2021 roku i zabezpieczenia
środków  na 2021 rok w wysokości  88.913,00  zł:

@ okres realizacji  po zmianach  2019-2021,

wartość  zadania  ulega  zmianie  i wynosi  :)L98.250,00 zł, w tym  w latach:
ł 2021rok  wwysokości  88.913,00zł.

9/ Wprowadzono  w miesiącu  październiku  2019 roku do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
zadanie  wieloletnie  pn.,,Powiat  Nowotomyski  stawia  na rodzinę  ll":

*  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,

*  w miesiącu kwietniu  2020 roku w związku  z nieotrzymaniem  środków  na realizację  zadania
wieloletniego  dokonano  przesunięcia  dochodów  z 2019  roku  na 2020  rok w  wysokości
17.710,00  zł i wydatków  z 2019 roku na 2020 rok w wysokości  18.550,00  zł, z tego  w 2020 roku,
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zwiększenie  wydatków  o kwotę  18.550,00  zł,

e w związku  z przedłużeniem,  na mocy  art.13  ust.1pkt.2  ustawy  z dnia 3 kwietnia  2020 roku
o szczególnych  rozwiązaniach  wspierających  realizację  programów  operacyjnych
związanych  z wystąpieniem  C0V1D-19  w 2020, realizacji  zadania  wieloletniego  pn. ,,Powiat
Nowotomyski  stawia  na rodzinę  II" do 2021 roku dokonano  w miesiącu  czerwcu  2020 roku
przesunięcia  wydatków  z roku  2020  na 2021  rok  w wysokości  8.682,00  zł:

*  okres  realizacji:  2019-2021,

*  wartośćzadanianieulegazmianieiwynosi:123.250,00zł,wtymdofinansowanie  117.087,50
zł, wartość  wkładu  własnego  Powiatu  Nowotomyskiego  6.162,50  zł, z tego  w latach
I 2021rok  wwysokości  8.682,00zł.

10/  W związku  z przyznaniem  dofinansowania  do projektów  inwestycyjnych  w ramach  Europejskiego
Funduszu  Rolnego  na realizację  zadania  drogowego  wprowadzono  zadanie  wieloletnie  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,

*  wartośćzadaniawwysokościl.400.510,66zł,wtymdofinansowanie891.144,00zł,

*  w związku  ze zwiększeniem  nakładów  finansowych  na powyższe  zadanie  ze środków  Powiatu
Nowotomyskiego  zwiększono  w miesiącu  czerwcu  2020  roku  zabezpieczenie  środków  własnych  w
wysokości  4jL4.000,00  zł, w tym  w 2020  roku  14.000,00  zł oraz  w 2021  roku  400.000,00  zł,

* w związku  ze zwiększeniem  nakładów  na zadanie  ze środków  Powiatu  Nowotomyskiego  w
październiku  2020 roku dokonano  zwiększenia  środków  własnych  na zadanie  w wysokości
27,967,49  zł,

* wartość  zadania  po zmianach  :Ł.842.478,15  zł, dofinansowanie  z EFR 891.144,00  zł, wkład
własny  Powiatu  Nowotomyskiego  wynosi  po zmianach  kwotę  951.334,15  zł,

I  2021rok  wwysokości  1.811.501,15zł.

11/ W miesiącu  grudniu 2019 roku wprowadzono  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu
Nowotomyskiego  na lata  2019-2029  oraz  w  autopoprawce  do  projektu  budżetu  Powiatu
Nowotomyskiego  na 2020  rok i Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na lata  2020-2030  nowe  zadanie  z
wydatków  bieżących  na zadania  pozostałe  pn.,,Zakup  druków  komunikacyjnych":

* cel zadania:  zapewnienie  ciągłości  działania  jednostki  w zakresie  zadań  komunikacyjnych
dotyczących  rejestracji  pojazdów,

@ W związku  z przedłużeniem  realizacji  zadania  pn.,,Zakup  druków  komunikacyjnych"  niezbędnego  do
zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  wykraczającego  poza  rok budżetowy  zwiększono  w
miesiącu  październiku  2020 roku wartość  zadania  o kwotę  I.OOO.OOO,OO zł z jednoczesnym
przesunięciem  realizacji  do 2021  roku:

@ okres  realizacji  2019-2021,

*  wartośćzadaniapozmianachl.950.000,00zł,wtym:

J2021  rok w wysokości  950.000,00  zł.
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12/  W miesiącu  lutym 2020 roku wprowadzono  do Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata
2020-2030  nowe  zadanie  w poz.1.3  (wydatki  na programy,  projekty  lub  zadania  pozostałe  inne
niż w pkt  1.1i1.2)  pn.,,Świadczenie  usług  pocztowych  dla  Starostwa  Powiatowego  w Nowym
Tomyślu":

*  cel zadania:  realizacja  zadania  - umowa  o świadczenie  usług  pocztowych  w obrocie  krajowym  i
zagranicznym,  w roku  budżetowym  i następnym  niezbędna  do zapewnienia  ciągłości  działania
jednostki  wykraczająca  poza  rok  budżetowy,

*  okres  realizacji:  2020-2021,

*  całkowita  wartość  Programu  (Projektu)  wynosi  566.000,00  zł, w tym  wkład  własny  Powiatu
566.000,00  Zł,

*  z tego  w latach:

I 2021rok  - 304.000,00  Zł.w  wysokości

12/  W miesiącu  lutym 2020 roku wprowadzono  do Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2020-
2030  nowe  zadanie  w poz.1.3  (wydatki  na programy,  projekty  lub  zadania  pozostałe  inne  niż w pkt

1.1 i 1.2) pn.,,Zakup  energii elektrycznej-  Grupa Zakupowa  Nr XXV1/2019 Volta":
*  cel zadania:  realizacja  zadania  -zakup  energii  na potrzeby  odbiorcy  końcowego,  w roku

budżetowym  i następnym  niezbędna  do zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  wykraczająca
poza  rok  budżetowy,

*  okres  realizacji:  2020-2021,

*  całkowita  wartość  Programu  (Projektu)  wynosi  242.654,40  zł, w tym  wkład  własny  Powiatu
242.654,40  Zł,

*  z tego  w latach:

I  2021  rok  - :121.327,20  Zł.w wysokości

13/  W związku  z ubieganiem się o dofinansowanie  projektu  inwestycyjnego  pn.,,Modernizacja
idoposażenie  infrastruktury  edukacyjnej  na terenie  powiatu  nowotomyskiego  w celu rozwoju
nowoczesnego  kształcenia  zawodowego"  w ramach  WRPO  na lata 2014-2020,  wprowadzono  w
miesiącu  czerwcu  2020  roku  nowe  zadanie  wieloletnie  i zabezpieczono  wWPF  Powiatu
Nowotomyskiego  na  lata 2020-2030  środki  finansowe  zapewniające  pokrycie  wkładu  własnego
dla projektu:

*  cel:  Poprawa  warunków  i podniesienie,  jakości  kształcenia  zawodowego  poprzez  rozwój
infrastruktury  edukacyjnej,

*  okres  realizacji:  2020  -  2022  - poziom  wymaganego  wkładu  własnego:  stanowi  15%  planowanej
wartości  całkowitej  projektu  tj. w wysokości  1.140.  OOO,OO zł, w tym  w latach:

I 2021  rok  - w  wysokości  550.  OOO,OO zł,
I 2022  rok  - w  wysokości  550.  OOO,OO zł.

14/ W związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego  w ramach
pn.  ,,Kampania  społeczna  Dzień  Rodzicielstwa  Zastępczego-Zostań

wprowadzono  w miesiącu  sierpniu  2020  roku  powyższe  zadanie  wieloletnie:

*  okres  realizacji  2020-2021,

wydatków  bieżących

poławiaczem  pereł"
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«h cel: Wsparcie  realizacji  lokalnej  kampanii  społecznej  na rzecz rodzicielstwa  zastępczego.  Promocja
rodzicielstwa  zastępczego,

* całkowitawartośćProjektu15.138,00zł,wtymdofinansowanie6.500,OOzł,wkładwłasnypowiatu

8.638,00  zł, tym  w latach:

I  2021rok- w wysokości 13.078,00  Zł.

15/  Wprowadzono  się do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata 2020-
2030 nowe przedsięwzięcie  z wydatków  majątkowych  pn.,,Opracowanie  dokumer3tacjjprojektowej
na rozbudowę,  przebudowę  budynku  i zmianę  funkcji  budynku  przy ul. Poznańskiej  30 w Nowym
Tomyślu":

I cel zadania:  Wykonanie  koncepcji  w celu zagospodarowania  budynku,  dostosowanie  do
wymogów  PPOŻ,

I okres realizacji  2020-2021,

V całkowita  wartość  Projektu  wynosi  200.000,00  zł, w tym  wlatach:
I  2021 rok - w wysokości 148.000,00  zł.

16/  Wprowadza się do projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  i projektu
budżetu Powiatu  Nowotomyskiego  na 2021 rok nowe  przedsięwzięcie  z wydatków  majątkowych  pn.
,,Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady  w celu odbudowy  zasobów  wodnych  Obry  i jezior  położonych
w jej  dolinie":

e cel zadania:  Projekt  rozbiórki  i budowy  nowego  jazu w Perzynach  gm. Zbąszyń,  powiat
nowotomyski  i jazu w Rybojadach  gm. Trzciel,  pow.  międzyrzecki,

*  okres  realizacji  2021-2023,

@ wkład  własny  Powiatu  500.000,00  zł, z tego  w latach:

V 2021  wwysokości

ł  2022  wwysokości

I 2023  wwysokości

200.000,00  Zł

200.000,00  Zł

IOO.OOO,OO zł.

Wartość planowanych wydatków  majątkowych  na 2021  rok  wynosi  8.691.308,18  zł.
Wydatki  majątkowe  o charakterze  dotacyjnym  to 468.222,27  zł.

5, Wynik  budżetu,  wynik  z działalności  operacyjnej  (bieżącej)

Zgodnie z art.242  ustawy  z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach  publicznych  - organ  stanowiący
nie może uchwalić budżetu, 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 2021-2032  powyższa  relacja  dot.
dochodów  bieżących  i wydatków  bieżących  jest  zachowana.
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6. Przychody

W prognozowanym  okresie  w 2021 roku po stronie  przychodów  przewiduje  się zaciągnięcie

kredytu  długoterminowego  w wysokości  8.000.000,00  zł oraz wprowadzenie  przychodu  w związku

z otrzymaniem  w 2020 roku dotacji  na zadania inwestycyjne  z Rządowego  Funduszu Inwestycji

Lokalnych  w wysokości  2.184.209,00  zł, których  nie planuje  się  wykorzystać  w 2020 roku, a powyższe

środki  wprowadzić  do budżetu  2021 roku,  jako  przychody,  które  zostaną  wykorzystane  w 2021 roku na
wyodrębnione  zadania  inwestycyjne.

Przychody  z tyt.  kredytu  i nadwyżki  planuje  się przeznaczyć  na spłatę  wcześniej  zaciągniętych

zobowiązań  w wysokości  3.663.908,70  zł oraz  na pokrycie  deficytu  powiatu  w  wysokości
6.520.300,30  Zł.

W związku  ze zmniejszeniem  deficytu  Powiatu  w 2020 roku zaplanowano  zaciągnięcie  kredytu

na sfinansowanie  deficytu  powiatu  w wysokości  4.080.277,12  zł. W związku  z powyższym  wysokość

przychodów  z tytułu  kredytu  długoterminowego  uległa  zmniejszeniu  o kwotę  2.959.861,44  zł. Ogółem

wartość  planowanych  do zaciągnięcia  kredytów  w 2020 roku  wyniosła  łącznie  7.040.138,56  zł.

W 2020 roku wprowadzono  wolne  środki,  o których  mowa  w art.217  ust.2 pkt.6  ufp. na pokrycie

deficytu  budźetu  w wysokości  4.705.723,75  zł oraz  nadwyżkę  z lat  ubiegłych  w  wysokości

3.232.035,00  zł z tytułu  niewykorzystanych  środków  pienięźnych  na rachunku  bieżącym  budżetu,

wynikających  z rozliczenia  dochodów  i wydatków,  o których  mowa  w art.217  ust.2  pkt.8  ufp.

Powiat Nowotomyski  planuje  zamknąć  2020 rok nadwyżką  budżetową  oraz wolnymi  środkami
z lat poprzednich  w kwocie  około  8.000.000,00  zł.

7. Rozchody

Po stronie  rozchodów  w okresie  2021-2032  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  Uop z dnia 27 sierpnia  2009 r. Planowana  całkowita  spłata

kredytów  nastąpi  w 2030  roku.  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 2021-

2032. W związku z obniżeniem  oprocentowania  kredytów  wydatki  związane  z obsługą  zadłużenia

zostały wyliczone  zgodnie  z aktualnym  harmonogramem  spłaty  kredytów  już zaciągniętych  oraz

planowanych  do zaciągnięcia.  W prognozowanym  okresie  w 2021 roku przewidywano  zaciągnięcie

kredytu długoterminowego  w wysokości  8.000.000,00  zł.  Okres spłaty  powyższego  kredytu
przewiduje  się  rozpocząć  od 2023 roku.

Z planowanego  przez  Powiat  Nowotomyski  kredytu  długoterminowego  w  2020  roku
w wysokości  10.OOO.OOO,OO zł zaciągnięto  kredyt  w wysokości  7.040.138,56  zł.

W związku z powyższym  prognoza  spłat rat kredytowych  w 2021 roku i w latach następnych

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

Po dokonaniu  obliczeń,  przyjęte  w prognozie  założenia  zapewniają  spełnienie  wymogów  ustawy
odnośnie  relacji  obsługi  zadłuźenia.  Począwszy  od 2019  roku  do końca  okresu  prognozowania  sytuacja
finansowa  pozwala  na spełnienie  wymogów  ustawowych.  Relacje  określone  w art.242  -244 dot.
zrównoważenia  budżetu  w zakresie  części bieżącej  oraz spełnienia  wskaźnika  spłaty  zobowiązań  są

zachowane.

Relacje określone  w  art. 243 ustawy  z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach  publicznych
w Wieloletniej  Prognozie  Fjnansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  wyliczono  dla 2021  roku  w oparciu
o plan  budżetu  Powjatu  Nowotomyskiego  na koniec  lll  kwartału  2020  roku.
Zmiany  w kredytach  planowanych  i wykonanych  skutkują  zmianami  w wyniku  i przychodach  budżetu,
kwotą  długu  oraz wydatków  na obsługę  długu  w ramach  wydatków  bieżących  i majątkowych  oraz
wyniku  i rozchodów  budżetu  w latach  2021-2032,  co obrazuje  poniższa  tabela.

Tabela  nr  4

Informacja  o relacji  na podst,awie  art.243  UoFP z dnia  27 sierpnia  2009  r. - wg  budżetu
Powiatu  Nowotomyskiego  - plan  na 30 września  2020  roku:

2021 2022 2O23

:
j 2024 2025 2026 :?027 2028 2029 2030 2031 2032

Obsługa

zadłużenia  (fakt.

i plan.

wyłączeniach)  w

%

S,74 S,32 S,73 5,49 5,31 4,85 4,80 3,47 2,03 1,67 0,87 0,84

Maksymalny

dopuszczalny

wskaźnik  spłaty

zadłużenia

12,7(1 6,03

M

5,'7S

wffllfflffl

10,43
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14,93 10,14
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1D,51 13,25 15,49 16,19 16,13 15,88
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Wykres  nr 3

Informacja  o relacji  na podstawie  art.243  UoFP z dnia  27 sierpnia  2009 r. wg budżetu  Powiatu
Nowotomyskiego  -plan  na 30 września  2020  roku

Relacja  z art.243  UoFP  ' .
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Relacje określone  w art. 243 ustawy  z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach  publicznych
w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powaiatu Nowotomyskiego  wyliczono  dla 2021  roku  w oparciu
o plan budżetu  Powiatu  ISlowotomyskiego  z dnia  30 września  2020  roku.  W związku  z przewidywanym
wykonaniem  wydatków  w 2020 roku poniżej  planu  oraz zamknięciem  roku nadwyżką  budżetową

w wysokości  około  8.000.000.00  zł złotych  relacje  określone  w art.243  winny  ulec  zmianie  w 2021  roku
oraz  w latach  następnych.

Tabela  nr 5

Informacja  o relacji  na podstawie  art.243  UoFP  z dnia  27 sierpnia  2009  r. wg
prognozowanego  wykonania  za 2020  rok  z nadwyżką  i wolnymi  środkami

2021 2022 2023 '2024 2025 '20'26 2027 202Ś -2Ó29 2030 2031

I

: 2032
Obsługa  zadłużenia

(fakt.  i plan.  po

wyłączeniach)  w %

5,74 5,32 5,73 S,49 5,31 4,85 4,80 3,47 2,03 1,67 0,87 0,84

Maksymalny

dopuszczalny

wskaźnik  spłaty

zadłużenia  (relacja

zgodnie  z art,_243_)  ._

15,68 9,02 8,74 10,40 14,90 11,41 11,77 13,24 15,48 16,17 16,13 15,88

Zachowanie  relacji  z

art.  243
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9. Podsumowanie

Dane  przyjęte  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego
w  poszczególnych  kategoriach  zostały  zaprognozowane  w  sposób  bezpieczny
i ostrożnościowy.  Wzrost  dochodów  i wydatków  w latach  2021-2022  zaplanowano  uwzględniając

podwójny  nabór  do  szkół  ponadgimnazjalnych  od I września  2019 roku (nabór  po 8 klasie  szkoły
podstawowej  oraz  po  3 klasie  gimnazjum)  oraz  następne  dwa  lata szkolne.

Ustalony  podział  na kategorie  zapewnia  możliwie  dokładne  odwzorowanie  tendencji  historycznych  w
latach  przyszłych.

Dodatkowe  korekty  merytoryczne  umożliwią  urealnienie  prognozy,  z możliwością  weryfikacji
przyjętych  parametrćiw  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  yok  O,OO zł

*  2022  rok  3.663.908,76  zł

@ 2023  rok  4.196.560,76  zł

*  2024  vok  4.196.560,76  zł

@ 2025  rok  4.196.561,56  zł

@ 2026  rok  3.945.175,96  zł

*  2027  r=ok  3.945.177,62  zł

*  2028  rok  2.973.097,88  zł

@ 2029  rok  1.773.101,84  zł

*  2030  t'aok 1.504.014,00  zł

*  2031  cok  800.000,00  zł

*  2032  rok  800.000,00  zł.

W  prognozie  zachowane  zostały  wszelkie  uregulowania  wynikające  z ustawy  z dnia
27 sierpnia  2009  r. o finansach  publicznych  ze zmianami.
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