OBJAŚNIENIA
do uchwały nr XLV/291/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014-2017.
Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014-2017 z uwagi na zmianę
budżetu powiatu wynikającą z Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014.
Zmianie ulegają odpowiednio zapisy z Załączniku Nr 1 i Nr 2 do WPF.
W Załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji planu dochodów, wydatków budżetu oraz przychodów na
2014 r. poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach dochodów, wydatków i przychodów
zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu powiatu na 2014 rok.
Ulegnie zmianie planowany wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz
długu powiatu. Powstanie deficyt budżetu w kwocie 3.021.142 zł. Pokrycie ujemnego wyniku nastąpi z
zaciągniętego kredytu. Ze względu na planowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.000.000 zł z
przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na okres 4 lat uchwala się WPF na lata 2014 – 2018. Zmianę wyniku
budżetu powiatu uzasadnia się przewidywanym brakiem wpływu zaplanowanych dochodów w 2014 r. na
realizację zadań projektowych w tym zadań inwestycyjnych.
W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian w:
 operacji pt. „Rewitalizacja pracowni komputerowej” realizowanej w ramach PO Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, poprzez zmniejszenie wartości projektu
o kwotę 27.382 zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w związku z podpisanym w dniu 10 lipca
2014 r. aneksem do umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 projekcie pn. „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach PO KL poprzez
zmniejszenie wartości projektu o kwotę 191.906 zł w zakresie wydatków bieżących zgodnie z podpisanym w
dniu 13 sierpnia 2014 r. aneksem do umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie,
 projekcie pn. „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie” realizowanego w ramach PWT Litwa –
Polska – Rosja poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.476 zł, a zmniejszenie wydatków
majątkowych o kwotę 10.476 zł zgodnie z podpisanym w dniu 05 sierpnia 2014 r. aneksem do umowy o
dofinansowanie z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju.

