Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXII/426/14
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 25 września 2014r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2021
dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:
1. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera wstępną prognozę podstawowych
wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2021.

2. W 2014 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu
Powiatu Pabianickiego na rok 2014 stan na dzień 25.09.2014r.

3. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu na kwotę
222 053,00 zł w związku:
> z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi środków na realizację następujących zadań:
- „Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach na drogach powiatowych nr:
4912E – ul.Sienkiewicza w Dobroniu (Gmina Dobroń), 3303E – ul.Szkolna
w Ksawerowie (Gmina Ksawerów) i 4911E w Żytowicach (Gmina
Pabianice) na kwotę 20 900,00 zł,
- „Pracownia ekologiczno-biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach” na kwotę 38 853,00 zł,
- „Czysta Szkoła – czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość –
realizowany w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach – ekopracownia” na
kwotę 30 400,00 zł,
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> z podpisaniem umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie
zadania pod nazwą „Przebudowa boiska do siatkówki i koszykówki wraz
z wykonaniem dokumentacji w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Janusza
Groszkowskiego w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 131 900,00 zł

4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 213 184,00 zł
w związku:
> ze zwiększeniem dotacji budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody
Łódzkiego w kwocie:
- 463,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 7 300,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do
spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 71 023,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pabianicach z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów
etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej
Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony
czas służy strażaka (43 521,00 zł) oraz na uzupełnienie wydatków
bieżących (27 502,00 zł),

> ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy 0,4% na kwotę
10 000,00 zł z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pabianicach na zakup pomocy dydaktycznych,

> z podpisaniem dodatkowych umów na najem pomieszczeń szkolnych przez
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach na kwotę 20 793,00 zł, z przeznaczeniem na
rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej
opieki wychowawczej,

> z wypracowaniem dodatkowych środków przez Zespół Szkół nr 3
w Pabianicach na kwotę 805,00 zł z wpływów od najemców za media oraz
wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych z przeznaczeniem na
bieżące utrzymanie jednostki,
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> z większymi wpływami otrzymanymi przez Dom Pomocy Społecznej
w Pabianicach w kwocie 102 800,00 zł w wyniku przyjęcia pensjonariuszy na
nowych zasadach oraz za pobyty krótkookresowe, a także w związku
z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzoną w wyniku uderzenia pioruna
centralkę oddymiania z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,

5. Wydatki majątkowe w 2014 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 545 240,00 zł
w tym:
 z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz
z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego
w Pabianicach” w 2014 roku o kwotę 300 000,00 zł i zostają przesunięte na
lata 2015 – 2017 (2015 rok – 265 761,00 zł, 2016 rok – 19 565,00 zł,
2017 roku – 14 674,00 zł). Zmiana spowodowana jest tym, że szacowany
termin wykonania dokumentacji to minimum 120 dni od podpisania
umowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez czas wykonywania prac
budowlanych. Planowany termin podpisania umowy przypada na
październik 2014 roku. W związku z tym dokumentacja zostanie wykonana
dopiero w 2015 roku, a nadzór autorski pełniony będzie do 2017 roku.
Ponadto w 2015 roku zwiększa się udział własny o kwotę 28 840,00 zł.
Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na powyższe
zadanie.
 w wyniku oszczędności na zadaniu pod nazwą „Remont drogi powiatowej
nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)” na kwotę
23 187,00 zł,
 w wyniku otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 90 153,00 zł oraz
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 131 900,00 zł zmniejsza się
o środki własne powiatu zabezpieczające niżej wymienione zadania
inwestycyjne:
- „Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach na drogach powiatowych nr:
4912E – ul.Sienkiewicza w Dobroniu (Gmina Dobroń), 3303E –
ul.Szkolna w Ksawerowie (Gmina Ksawerów) i 4911E w Żytowicach
(Gmina Pabianice) o kwotę 20 900,00 zł,
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- „Pracownia ekologiczno-biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach” o kwotę 38 853,00 zł,
- „Czysta Szkoła – czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość –
realizowany w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach – ekopracownia”
o kwotę 30 400,00 zł,
- „Przebudowa boiska do siatkówki i koszykówki wraz z wykonaniem
dokumentacji w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego
w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” o kwotę 131 900,00 zł

6. Pozyskane środki zwiększają wydatki bieżące na kwotę 413 304,00 zł
z przeznaczeniem:
 na porozumienia z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych w kwocie 23 187,00 zł,
 dla Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim w kwocie
170 864,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki,
 na zwiększenie rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty
i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie
69 253,00 zł,
 dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim w kwocie
150 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz
podatek dochodowy,
oraz wydatki majątkowe w kwocie 131 936,00 zł z przeznaczeniem na:
 modernizację części ogrodzenia z automatyczną bramą wjazdową na
parking Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w kwocie 4 500,00 zł,


zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 127 436,00 zł.

7. W wyniku sprzedaży składników majątkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Pabianicach dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 300,00 zł oraz
w wyniku oszczędności zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na kwotę
6 150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na modernizację części
ogrodzenia z automatyczną bramą wjazdową na parking Powiatowego Urzędu
Pracy w Pabianicach (10 450,00 zł)
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8. Wydatki majątkowe w 2015 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 1 404 744,00 zł
z przeznaczeniem na:
 zabezpieczenie udziału własnego na realizację następujących zadań
inwestycyjnych na drogach powiatowych zgłoszonych do dofinansowania
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: Etap I – ul.Wolska, II etap –
ul.Jana Pawła II i ul.Nowotki, III etap – ul.Wschodnia, IV etap – ul.Szkolna,
Gmina Ksawerów” – udział własny na kwotę 834 138,00 zł, (środki do
pozyskania 2 362 115,00 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy,
Kudrowice, Gmina Pabianice – udział własny na kwotę 496 806,00 zł
(środki do pozyskania 1 490 417,00 zł)
 zwiększenie kosztów realizacji zadania w 2015 roku pod nazwą
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner
w miejscowości Szydłów , Gmina Lutomiersk o kwotę 73 800,00 zł w związku
z prowadzonym postepowaniem przetargowym. Pełna wartość zadania
w 2015 roku po zwiększeniu zamyka się kwotą 1 085 600,00 zł.

9. W wyniku powyższych zwiększeniu w 2015 roku ogółem o kwotę 472 394,74 zł
ulegają przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2013 rok.

10. W wyniku powyższych zmian zmianie ulegają oraz zostają urealnione:
•

dochody bieżące w tym:
- podatki i opłaty do kwoty 3 389 870,00 zł
- z subwencji ogólnej do kwoty 26 198 501,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty
20 761 263,48 zł.

•

dochody majątkowe w tym:
- ze sprzedaży majątku do kwoty 1 109 750,00 zł
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- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty
6 214 159,93 zł.

11. W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków
budżetowych zmianie ulegają:
•

wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają:

zwiększeniu na kwotę 1 586 994,00 zł:
- w związku z oszczędnościami w zakresie wydatków statutowych
z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy w II Liceum
Ogólnokształcącym w Pabianicach - 37 500,00 zł,
- w wyniku rozwiązania rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty
i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem
na pokrycie składek ZUS i podatku dochodowego oraz wynagrodzeń
nauczycieli w związku z wdrożeniem nowego arkusz kalkulacyjnego na
rok 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach – 189 000,00 zł,
-

w wyniku rozwiązania rezerw na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone dla pracowników pozostałych jednostek na kwotę 686 821,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wypłatę nagród jubileuszowych,

- w wyniku rozwiązania rezerw na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę
296 436,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,
odpraw emerytalnych oraz wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla
pracowników następujących szkół i placówek oświatowych,
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i Funduszu
Pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim 156 214,00 zł,
-

z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i podatek od wynagrodzeń
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzki –
150 000,00 zł,

-

w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach z przeznaczeniem
na

zwiększenie

dobowych

stanów

etatowych,

w

szczególności

w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty
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rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służy strażaka na kwotę
71 023,00 zł,
zmniejszeniu na kwotę 98 760,00 zł w związku:
- z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki statutowe:
Centrum Administracyjnego oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Porszewicach i w Pabianicach na kwotę 73 300,00 zł,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę
25 460,00 zł,
•

zwiększeniu ulegają wydatki związane z funkcjonowaniem organów
jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 278 882,00 zł w wyniku
rozwiązania rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla
pracowników pozostałych jednostek z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i wypłatę nagród jubileuszowych,

•

wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się
w 2014 roku do kwoty 4 425 329,32 zł, w 2015 roku do kwoty
2 679 974,39 zł, w 2016 roku do kwoty 965 623,19 zł, w 2017 roku do kwoty
965 623,19 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zawarcie
porozumień z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
w 2014 roku na kwotę „per saldo” 23 187,00 zł (zmniejszenie w zakresie
zimy 2013-2014 – 36 813,00 zł, zwiększenie na zimę 2014-2015 –
60 000,00 zł) i w 2015 roku na kwotę 290 000,00 zł oraz na dostawę tablic
rejestracyjnych oraz druków z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
w latach 2015 – 2017 (kwota 965 623,19 zł każdego roku),

•

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się
w 2014 roku do kwoty 3 934 256,78 zł, w 2015 roku do kwoty
3 840 845,00 zł w 2016 roku do kwoty 2 144 787,00 zł oraz w 2017 roku do
kwoty 1 497 912,00 zł w związku z realizacją następujących zadań:
- „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół
nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”
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- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: Etap I – ul.Wolska, II etap –
ul.Jana Pawła II i ul.Nowotki, III etap – ul.Wschodnia, IV etap – ul.Szkolna,
Gmina Ksawerów”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy,
Kudrowice, Gmina Pabianice”,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner
w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk”,
•

wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2014 roku do kwoty
4 182 828,78 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2014 rok, w 2015 roku do
kwoty 3 840 845,00 zł w 2016 roku do kwoty 2 144 787,00 zł oraz w 2017
roku do kwoty 1 497 912,00 zł,

•

nowe wydatki inwestycyjne urealnia się w 2014 roku do kwoty
6 325 630,12 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2014 rok, w 2015 roku do
kwoty 0,00 zł w 2016 roku do kwoty 2 816 386,89 zł oraz w 2017 roku do
kwoty 5 381 086,98 zł.

12. 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.
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 zostało
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zrealizowane w 2013 roku. Drugim warunkiem do spełnienia jest osiągnięcie
efektu ekologicznego w 2016 roku.

13. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego -

biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono:
b) 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:
2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

stan na
przewidywane
30.09.2013
wykonanie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do
dochodów ogółem:

4,48%

4,70% 3,74% 3,99% 3,66% 2,77% 1,94% 1,30%

0,72%

0,10%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok
prognozy:

4,17%

4,29% 5,15% 4,94% 5,15% 6,83% 8,50% 9,87% 11,00% 12,00%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok
prognozy:

4,29%

4,29% 5,52% 5,31% 5,53% 6,83% 8,50% 9,87% 11,00% 12,00%

Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień
art. 243 ustawy została zachowana.
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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