
 

UCHWAŁA NR XLII/253/21 

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2021 r.  

zmieniająca uchwałę 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 ze zm.) oraz art. 226, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale nr XXXVI/214/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata  

2021 – 2030 zmienionej uchwałami: 

 - nr XXXVII/228/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. 

 - nr XXXVIII/235/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 marca 2021 r.  

 - nr XXXIX/239/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 - nr XL/242/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 maja 2021 r.  

 - nr XLI/246/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 maja 2021 r.  

 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.Deficyt budżetu w 2021 r. w kwocie -5.245.776,61 zł zostanie sfinansowany przychodami  

   z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

   z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

   ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  

   w kwocie 4.425.485 zł oraz wolnymi środkami wolnymi środkami, o których mowa  

   w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 820.291.61 zł.”; 

2) wymieniony w §1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie 

określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) wymieniony w §1 załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF  – otrzymuje brzmienie     

     określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                            Przewodniczący  

Rady Powiatu                                                                    

Jan Szczerbań 

 


