Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1.

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany polegające na przyjęciu kwot zgodnych z uchwałą
budżetową na rok 2020. W związku z tym zmianie ulega kwota dochodów, dochodów
majątkowych, przychodów, wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2. Przychody
W kwocie przychodów wprowadzono kwotę 5.069.400,71 zł.
W projekcie budżetu na 2020r. ujęto kwotę należnych środków z FDS na realizację inwestycji
drogowych:

1) ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lewice-Krzyżkówko i nr 1735P
w m. Krzyżkówko”.
2) ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki- gr. pow. Szamotulskiego, na
długości 2091m (etapy VII i VIII, od km 6+200 do km 8+291)
w § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w
kwocie 5.069.400,71zł. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w dniu 30.12.2019r. Była
to kwota zgodna z umowami podpisanymi z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 07.11.2019r. W
związku z powyższym środki te znalazły się w stanie środków na rachunku bankowym na dzień
31.12.2019r.
Celem doprowadzenia do zgodności budżetu ze stanem faktycznym należy usunąć z budżetu kwotę
dotacji a wprowadzić przychody w § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z
niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach.

3.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian polegających na

a) W zadaniu 1.1.2.1. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu dostosowania wkładu
własnego na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach
projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 – 2020 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”. 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.
Pismem DZ-I-O.KW-00022/20 z dnia 07.01.2020r. UMWW poinformował o zwrocie
niewykorzystanej dotacji w roku 2019 w związku z przesunięciem części zadań realizowanych
przez Inżyniera Kontraktu z roku 2019 na 2020.

Ostateczna wysokość wkładu własnego po zmianach dla Powiatu Międzychodzkiego wynosi
327.404,52 zł, w tym w latach:
2017 –

0,00

2018 – 26.897,78 zł,
2019 – 116.357,27 zł.
2020- 184.149,47 zł.

1) W zadaniu 1.3.2.1 ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku LewiceKrzyżkówko i nr 1735P w m. Krzyżkówko” oraz w zadaniu 1.3.2.2 ”Przebudowa
drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki- gr. pow. Szamotulskiego, na długości 2091m
(etapy VII i VIII, od km 6+200 do km 8+291)” dokonuje się zmian kwoty nakładów i
limitów wydatków w związku z podpisaniem umowy z wykonawcami robót i celem
dostosowania do kwot ujętych w budżecie.

