Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/346/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:
1. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera wstępną prognozę podstawowych
wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2013-2020.
2. W 2013 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu
Powiatu Pabianickiego na rok 2013 stan na dzień 27.11.2013r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 282 136,00 zł w
związku:
z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 105 983,00 zł
dla:
-

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
w kwocie 27 167,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków
bieżących, w kwocie 2 865,00 zł na uzupełnienie wydatków na
ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od
1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej oraz w kwocie
2 250,00 zł przeznaczonej na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub
uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem
skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 roku oraz
pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie,
przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
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-

Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w kwocie 16 558,00 zł na
sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należne za miesiąc
październik 2013 roku,

-

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w kwocie
51 523,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

-

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w
kwocie 5 620,00 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie
społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012
roku wysokości składki rentowej,

z

podpisaniem

umowy

na

dofinansowanie

projektu

realizowanego

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach pod nazwą „Rekiny Biznesu”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane jest
w latach 2013-2015 (w 2013 roku w kwocie 5 357,00 zł, w 2014 roku w
kwocie 386 439,20 zł oraz w 2015 roku w kwocie 27 108,00 zł). W związku z
powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w roku
2013, 2014 i w roku 2015 o wyżej wymienione kwoty. Jednocześnie zmianie
ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionego
zadania.
z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla
Powiatu

Pabianickiego

(decyzja

Ministra

Finansów

nr

ST5/4822/24p/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013 r.) w
kwocie 32 900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w
sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowybudowanych
obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku
umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych
w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na
cele dydaktyczne.
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z otrzymaniem dodatkowych środków na kwotę 90 665,00 zł dla:
-

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach w kwocie 50 000,00 zł z tytułu
pobytu pensjonariuszy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie
placówki,

-

Centrum

Administracyjnego

do

obsługi

Placówek

Opiekuńczo-

Wychowawczych w Porszewicach w kwocie 34 300,00 zł z tytułu
darowizny

(25 000,00 zł)

z

przeznaczeniem

na

zakupy

dla

wychowanków, artykuły remontowe i wyposażenie w Placówce
opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach oraz wynajmu
pomieszczeń (1 800,00 zł), wpłat za media (7 500,00 zł) w związku ze
zwiększeniem się liczby lokatorów z przeznaczeniem na bieżące
potrzeby placówki,
-

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę
6 365,00 zł na obsługę programu „Aktywny samorząd” z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 5%
środków

faktycznie

wykorzystanych

na

realizację

programu

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego i pochodne dla
pracowników realizujących zadania programu oraz na zakup tonerów,
papieru do drukarek i opłacenie czynności związanych z wydawaniem
opinii

lekarskich

orzekających

o

potrzebie

zakupu

wózków

inwalidzkich,
z wypracowaniem dodatkowych środków na kwotę 47 231,00 zł przez:
-

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach w kwocie 2 886,00 zł w wyniku
podpisania nowych umów na wynajem pomieszczeń (2 645,00 zł),
zwrot

kosztów

z przeznaczeniem

zużycia
na

zakup

energii

elektrycznej

pokrycie

kosztów

(241,00 zł)

wymiany

rury

kanalizacyjnej na I piętrze szkoły,
-

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach w kwocie 4 592,00 zł w wyniku
podpisania nowych umów na wynajem pomieszczeń (2 322,00 zł),
wykonaniem pomiarów elektrycznych (2 104,00 zł) oraz wpływami
z tytułu

obsługi

pracowniczej

kasy

zapomogowo-pożyczkowej

(166,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia stanowiska
egzaminującego

dla

uczniów

oraz

pokrycie

kosztów

usług

kominiarskich i wywozu odpadów,
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Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach w kwocie 1 263,00 zł z tytułu zwrotu

-

kosztów za media (1 236,00 zł) oraz opłat za duplikaty świadectw
(27,00 zł) z przeznaczeniem na rezerwę celową na zadania z zakresu
oświaty i wychowania,
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach w kwocie 490,00 zł

-

w związku z wynajmem sali konferencyjnej z przeznaczeniem na zakup
artykułów biurowych i środków czystości,
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim w kwocie

-

38 000,00 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców.

4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 615,00 zł w
związku:
ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 10 615,00 zł
dla:
-

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
w kwocie 3 000,00 zł wynikającej ze zmian ustawy budżetowej na rok
2013 oraz w kwocie 7 615,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie
skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej od 1 października 2012 roku, zmniejszenie dokonane zostało
w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,

5. W dochodach bieżących zwiększeniu ulegają wpływy z opłat parkingowych
wydawanych osobom niepełnosprawnym w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach o kwotę 1 300,00 zł, zmniejszeniu natomiast ulegają
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 1 100,00 zł oraz zwroty kosztów za
media o kwotę 200,00 zł.

6. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 276 128,00 zł w związku
z powstałymi oszczędnościami na kwotę:
253 605,00 zł w wydatkach na obsługę długu, w tym:
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- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1
ufp z 2009 roku na kwotę 170 605,00 zł,
- prowizje bankowe na kwotę 83 000,00 zł,
22 523,00 zł

w

zakresie

środków

własnych

powiatu

w

związku

z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa dla Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pabianicach,

7. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 567 831,00 zł w związku:
z powstałymi oszczędnościami na kwotę:
18 240,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą
„Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul.Łaskiej 86”
130 482,00 zł w związku ze zbliżającym się zakończeniem prac w ramach
zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E Kazimierz – Puczniew,
Gmina

Lutomiersk.

Jednocześnie

zmianie

ulega

limit

wydatków

majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.
419 109,00 zł w związku ze zbliżającym się zakończeniem prac w ramach
zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy,
Kudrowice, Gmina Pabianice. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków
majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

8. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 843 959,00 zł z powstałych
oszczędności z przeznaczeniem dla :
Domu

Pomocy

Społecznej

w

Pabianicach

w

kwocie

25 000,00 zł

z przeznaczeniem pokrycie kosztów energii elektrycznej,
Centrum

Administracyjnego

do

obsługi

Placówek

Opiekuńczo-

Wychowawczych w Porszewicach w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne oraz pokrycie kosztów działalności bieżącej
w tym: zakup opału, paliwa do samochodów, pokrycie kosztów energii, gazu,
wody,
II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach w kwocie 62 500,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników jednostki,
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Liceum

Ogólnokształcącego

20 000,00 zł

z

w

Konstantynowie

przeznaczeniem

na

Łódzkim

uregulowanie

w

kwocie

kosztów

energii

elektrycznej,
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach w kwocie 27 614,00 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne dla pracowników jednostki oraz pokrycie
kosztów bieżącego utrzymania jednostki w tym: koszty energii elektrycznej,
gazu remontu pionu kanalizacyjnego,
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach w kwocie 181 910,00 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników jednostki,
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach w kwocie 134 229,00 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników jednostki oraz na pokrycie
kosztów zakupu oleju opałowego,
Zespół Szkół Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim w kwocie 30 700,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników jednostki
oraz pokrycie kosztów wycinki drzew, konserwacji windy, sprzętu przeciw
pożarowego i systemu oddymiającego,
Zespół Szkół Nr 5 w Pabianicach w kwocie 217 500,00 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników jednostki,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach w kwocie 32 579,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników jednostki
w tym na wynagrodzenie lekarza biorącego udział w posiedzeniach Zespołu
Orzekającego,
Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

w

Konstantynowie

Łódzkim

w kwocie 24 427,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla
pracowników jednostki,
Młodzieżowy

Dom

Kultury

w

Pabianicach

w

kwocie

27 500,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników jednostki,
9. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu oraz wydatki bieżące ulegają
zmniejszeniu

o

kwotę

8 800,00 zł

w

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

wyniku

powstania

oszczędności

pod nazwą „Montaż klimatyzacji

w pomieszczeniach biurowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Pabianicach”
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10. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu na kwotę
6 171,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na zadanie
inwestycyjne pod nazwą „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego,
uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności,
szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji”
11. W wyniku powyższych zmian dochodów bieżących zmianie ulegają oraz zostają
urealnione:
dochody bieżące w tym:
- podatki i opłaty do kwoty 3 537 170,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty
19 213 860,81 zł,
- z subwencji ogólnej do kwoty 26 253 088,00 zł.
dochody majątkowe w tym:
- ze sprzedaży majątku 9 312,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty
5 201 694,00 zł.
12. Zmniejszeniu na kwotę 253 605,00 zł ulegają:
-

wydatki na obsługę długu, w tym:

-

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp
z 2009 roku na kwotę 170 605,00 zł

13. W danych uzupełniających o długu i jego spłacie w pozycji 14.4 Wynik operacji
niekasowych wpływających na kwotę długu wykazana jest kwota 139 950,15 zł
dotycząca umorzenia pożyczki zgodnie z umową nr U13014/09083 zawartą
pomiędzy Powiatem Pabianickim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Warunkiem umorzenia pożyczki jest:
• przeznaczenie środków z umorzenia na zadanie inwestycyjne pod nazwą
„Rozbudowa

oczyszczalni

ścieków

dla

Domu

Pomocy

Społecznej

w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3”, oraz osiągnięcie planowanego
efektu ekologicznego wskazanego zadania w 2016 roku.
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Środki z umorzenia, Uchwałą Nr XLV/312/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia
27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013
rok, zostały zapisane na zadanie, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu
Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3” które zostanie
zakończone w 2013 roku. Drugim warunkiem do spełnienia jest osiągnięcie
efektu ekologicznego w 2016 roku.

14. W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków
budżetowych zmianie ulegają:
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają
zwiększeniu „per saldo” o kwotę 890 410,00 zł w wyniku:
zmniejszenia

o kwotę

146 168,00 zł

w

związku

z

powstałymi

oszczędnościami w następujących jednostkach:
-

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę
22 523,00 zł, są to wole środki własne powstałe w wyniku otrzymania
dotacji z budżetu państwa oraz 20 750,00 zł środki powstałe w wyniku
dłuższej choroby pracowników oraz w wyniku refundacji wynagrodzeń
związanej z realizacją zadania pod nazwą „Równe szanse”,

-

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na
kwotę 46 115,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz przegląd
sprzętu,

-

w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim na kwotę
5 035,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki,

-

w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na kwotę 27 787,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki,

-

w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pabianicach na łączną kwotę
23 958,00 zł w związku z rozliczeniem wynagrodzeń,

zwiększenia o kwotę 1 036 578,00 zł w związku z:
-

otrzymaniem środków z PFRON na obsługę realizacji programu
„Aktywny samorząd” w kwocie 3 412,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę
8

dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących
program w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
-

powstałymi oszczędnościami w wydatkach majątkowych oraz wydatkach
bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń na kwotę
713 345,00 zł w następujących jednostkach powiatu:
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – 62 500,00 zł
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach – 17 000,00 zł,
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach – 181 910,00 zł,
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach – 104 229,00 zł,
Zespół Szkół Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim – 27 700,00 zł,
Zespół Szkół Nr 5 w Pabianicach – 217 500,00 zł,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach – 32 579,00 zł,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim –
24 427,00 zł,
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach – 27 500,00 zł,
Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Porszewicach – 18 000,00 zł

-

uruchomieniem rezerw celowych dla pracowników szkół i placówek
oświatowych w kwocie 112 313,00 zł oraz dla pracowników pozostałych
jednostek

powiatu

pabianickiego

na

kwotę

20 443,00 zł

z przeznaczeniem dla:
Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach – 38 122,00 zł,
Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach – 29 556,00 zł,
Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach – 14 100,00 zł,
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach – 30 535,00 zł,
Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach – 9 660,00 zł,
Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach – 4 635,00 zł,
Centrum

Administracyjnego

do

obsługi

Placówek

Opiekuńczo-

Wychowawczych – 6 148,00 zł,

-

uruchomieniem rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty
i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie
45 380,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników
Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach,
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-

powstałymi oszczędnościami w wydatkach statutowych w kwocie
41 384,00 zł w następujących jednostkach:
w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach na kwotę 14 999,00 zł,
w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach na kwotę 22 635,00 zł,
w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach na kwotę 3 750,00 zł,

-

przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 62 301,00 zł
dla:
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
w kwocie 17 749,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków
bieżących oraz w kwocie 2 865,00 zł na uzupełnienie wydatków na
ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od
1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w kwocie
36 067,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
w kwocie 5 620,00 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie
społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012
roku wysokości składki rentowej,

- wypracowaniem dodatkowych dochodów bieżących w Domu Pomocy
Społecznej w Konstantynowie Łódzkim w kwocie 38 000,00 zł.

wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ulegają zwiększeniu
w latach 2013-2015 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie
projektu realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach pod
nazwą „Rekiny Biznesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zadanie realizowane jest w latach 2013-2015 (w 2013 roku w kwocie
5 357,00 zł, w 2014 roku w kwocie 386 439,20 zł oraz w 2015 roku
w kwocie 27 108,00 zł).
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wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ulegają
zmniejszeniu na kwotę:
130 482,00 zł w 2013 roku w związku ze zbliżającym się zakończeniem
prac w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E
Kazimierz – Puczniew, Gmina Lutomiersk,
419 109,00 zł w 2013 roku w związku ze zbliżającym się zakończeniem
prac w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E
Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice.
Jednocześnie w związku z faktem, że powiat nie otrzymał dofinansowania
na 2014 rok ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zmniejszeniu ulegają w 2014 roku
następujące zadania:
-

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy,
Kudrowice, Gmina Pabianice na kwotę 850 000,00 zl,

-

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II
etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap
- ul. Szkolna, Gmina Ksawerów” na kwotę 799 063,00 zł.

wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2013 roku do kwoty
8 032 315,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2013 rok,
nowe wydatki inwestycyjne urealnia się w 2013 roku do kwoty
1 301 678,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2013 rok.

15. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego -

biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono:
a) planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem
w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych:

11

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,91%

1,16% 0,59%

2020

wykonanie na
31.12.2012

spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem:

4,73%

4,08%

4,40%

4,14%

3,17%

0,08%

Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do
dochodów ogółem liczona za 2012 rok do wykonania (stan na dzień 31.12.2012r.)

2,43%

4,29%

4,90%

5,05%

5,23%

7,02%

8,22% 9,49% 10,62%

Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień
art. 243 ustawy została zachowana.
b) zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych, łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku
budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz odsetek, jak również wykupu
papierów

wartościowych

wraz

z

odsetkami

i

dyskontem,

zaciąganych/emitowanych na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań, odsetek od zaciąganych kredytów
i pożyczek oraz odsetek i dyskonta od emitowanych papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez
jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji, nie może
przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów tej
jednostki. Wskazany przepis obowiązuje do końca 2013 roku i wynikający
z niego wskaźnik w Powiecie Pabianickim kształtuje się następująco:
2012
wykonanie na
31.12.2012r.

4,73%

2013
4,08%

c) zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego
na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych
w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.
Przy założeniu pełnego wykonania planowanych dochodów budżetu
w poszczególnych latach w wskaźnik wynikający z art. 170 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych kształtuje się następująco:
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2012

2013

wykonanie na
31.12.2012r.

2014

wskaźnik wynikający z art.170:
13,22%
13,01%
kwota długu:
11 457 827,00 11 336 650 ,00

2016

2017

wskaźnik wynikający z art.170:
3,64%
1,79%
kwota długu:
3 170 650,00 1 618 600,00

2015

10,31%

6,67%

8 504 650,00 5 597 650,00

2018

2019

2020

0,66%

0,08%

0,00%

619 000,00

75 000,00

0,00

Należy podkreślić, że wskaźniki wynikające zarówno z art. 169 jak i z art. 170 nie
przekraczają dozwolonych progów w poszczególnych latach.
W celu dalszej realizacji nowych zadań majątkowych oraz finansowania planowanych
zadań Powiatu, w tym programów inwestycyjnych z uwagi na niewystarczające
w tym okresie dochody musi się odbywać przy udziale środków pozyskiwanych
z zewnętrznych źródeł nie podlegających zwrotowi.
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