
 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR ............. 

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia ...................... 

 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, 

art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 §1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jarocińskiego na lata 

2021 – 2030 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik 

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

budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 

242-244 ustawy o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą”, kwoty wydatków bieżących  

i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane 

przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 1  

do niniejszej uchwały. 

2. Nadwyżki w latach 2021– 2029 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów 

w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 §2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do niniejszej uchwały. 

 

 §3. 1. 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 z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

3) z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, 

którego spłata dokonywana jest wydatkami budżetu. 



 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania 

 zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych 

 Powiatu. 

§4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot 

wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 

albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku ze zmianami  

w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego 

roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także 

upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego 

beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 

1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów. 

 

 §5. Traci moc Uchwała nr XXII/142/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 

2019 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2020–2030 (ze zm.). 

 

 §6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego. 

 

 §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. 

 

 

 Przewodniczący 

 Rady Powiatu 

 

 Jan Szczerbań 

 

 

 

  

Sporządził: Damian Jankowski 

Zatwierdził: Jacek Jędrzejak 

 


