Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
1.

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany polegające na przyjęciu kwot zgodnych z uchwałą
budżetową na rok 2016. W związku z tym zmianie ulega kwota dochodów, dochodów
majątkowych, przychodów, wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

A) „Program ERASMUS+ -Gotowanie ze składników farmy”
cel: wymiana dobrych praktyk i promocja zdrowego żywienia
Zadanie miało być realizowane przez ZS nr 3 w Międzychodzie. Zgodnie z pismem ZSz3-0701/2016
z dnia 9.11.2016r. odstąpiono od realizacji projektu. Ze względu na wycofanie się jednego z partnerów
z Cypru niemożliwym stało się dostosowanie harmonogramu realizacji celów i zadań do możliwości
czasowych pozostałych partnerów.
B) dokonano zmian w zadaniu „Pomoc w rodzinie” w związku z przesunięciem terminu realizacji
projektu.
1)
2)
3)
4)
5)

okres realizacji – lata 2016-2018,
Łączne nakłady finansowe – 1.265.000,09 złotych
Limit 2016 0,00 złotych
Limit 2017 788.855,53 złotych
limit 2018
476.144,56 złotych

Umowa zastanie zawarta w roku 2016. Partnerem w realizacji projektu jest Gmina Sieraków oraz
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja
w Poznaniu.
Wkład własny Powiatu- 40.000,01 w tym w roku 2017- 36.000,00 w roku 2018- 4.000,01zł
Wkład własny Partnera- 23.250,00 w tym w roku 2017- 11.625,00 w roku 2018- 11.625,00 zł
Środki unijne- 1.201.750,08 w tym w roku 2017- 741.230,53 w roku 2018- 460.519,55 zł., które
zostaną ujęte w budżecie po podpisaniu umowy.
C) Ponadto w zadaniu „Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz
udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat
międzychodzki” dokonano zmian w podziale planowanych kosztów), na koszty inwestycyjne i
koszty bieżące oraz dokonano zmian w wysokości środków w poszczególnych latach realizacji
projektu
Konkurs w ramach WRPO 2014-2020, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
Poziom dofinansowania 85%.
D) W związku z niezakwalifikowaniem się wniosku Powiatu pn. „Sprzęt i pomoce dydaktyczne dla
Specjalnego Ośrodka -Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie- doposażenie SOSzW w sprzęt i
pomoce dydaktyczne oraz modernizacja infrastruktury wokół SOSzW w celu dostosowania jej do
potrzeb osób niepełnosprawnych”- odstępuje się od realizacji projektu.
E) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. . „Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany

danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w wysokości 330.883 zł (słownie:
trzysta trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100), w tym w latach:
1. 2017 – 248.162 zł,
2. 2018 – 82.721 zł.
W dniu 23 marca 2016 r. została podpisana wstępna umowa partnerska pomiędzy Województwem
Wielkopolskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie oraz
Powiatem Międzychodzkim na rzecz realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany
danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Projekt będzie realizowany w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Z uwagi na fakt,
iż Województwo Wielkopolskie będzie Beneficjentem oraz realizatorem planowanego Projektu,
Partnerzy (Powiat) zobowiązani są zabezpieczyć w swoich budżetach wkład własny na realizację
informatyzacji w swoich podmiotach leczniczych w ramach tego projektu w formie pomocy
finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
F) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Usuwanie pojazdów znajdujących się na terenie powiatu
międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla ww pojazdów”
1) okres realizacji – lata 2017-2018,
2) Łączne nakłady finansowe – 60.000,00 złotych
3) Limit 2016 0,00 złotych
4) Limit 2017 30.000,00 złotych
5) limit 2018
30.000,00 złotych
Umowa zastanie zawarta w roku 2016.
G) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg
powiatowych”
1) okres realizacji – lata 2016-2017,
2) Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 złotych
3) Limit 2016 0,00 złotych
4) Limit 2017 80.000,00 złotych
Umowa zastanie zawarta w roku 2016.

H)

Wprowadza

się

nowe

pr zedsięwzięcie

pn .

„Zmiana sposobu użytkowania

pomieszczeń internatu z przebudową pietra pod gabinety specjalistyczne w budynku Zespołu Szkół
w Sierakowie”. Zadanie miało być realizowane w roku 2016. W związku z przedłużającymi się
procedurami przetargowymi -zasadne jest rozłożenie realizacji zadania na lata 20166- 2017 (przetarg
i podpisanie umowy 2016, realizacja 2016-2017).
1) okres realizacji – lata 2016-2017,
2) Łączne nakłady finansowe – 647.816,00 złotych
3) Limit 2016 14.600,00 złotych
4) Limit 2017 633.216,00 złotych
Umowa zastanie zawarta w roku 2016.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę:
1.
wielkość zobowiązań Powiatu, wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i
pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych. W projekcie WPF na lata 20162019 zaplanowano rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek. W przypadku kredytów już zaciągniętych wielkość spłat wynika z
harmonogramów spłat dołączonych do poszczególnych umów. Analiza w tym zakresie wykazała, że
zadłużenie Powiatu jest na bezpiecznym poziomie, ale wymaga monitorowania.
2. wielkość zobowiązań Powiatu wynikających z uchwały nr 95/116/2013 Zarządu Powiatu
Międzychodzkiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie poręczenia w wysokości 11.131.944,00 złotych
pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ Międzychód w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.
Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją
zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SP ZOZ Międzychód o pawilon
diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Ministra Zdrowia”
Poręczenie jest terminowe i ustalono je na okres 2013-2031.
Kwoty poręczenia zabezpieczające spłatę pożyczki ujmowane będą w uchwałach budżetowych w
kolejnych latach następująco:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Rok 2015 – 421.665,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ
Rok 2016 - 654.820,24 złotych częściowa spłata rat przez SP ZOZ
Rok 2017 - 654.820,24 złotych
Rok 2018 - 654.820,24 złotych
Rok 2019 - 654.820,24 złotych
Rok 2020 - 654.820,24 złotych
Rok 2021 - 654.820,24 złotych
Rok 2022 - 654.820,24 złotych
Rok 2023 - 654.820,24 złotych
Rok 2024 - 654.820,24 złotych
Rok 2025 - 654.820,24 złotych
Rok 2026 - 654.820,24 złotych
Rok 2027 - 654.820,24 złotych
Rok 2028 - 654.820,24 złotych
Rok 2029 - 654.820,24 złotych
Rok 2030 - 654.820,24 złotych
Rok 2031 - 654.820,16 złotych

Z art.243 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota przypadających w danym roku
budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do
planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych
dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2019
wielkości dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków oraz spłat zaciągniętych
kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww relację.

