
' 

J) 

Uc hwala Nr ...... .... ./2015 
Rady Powiatu Kroś nieńs kiego 
z dnia ..................... 20 IS roku 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fin ansowej. 

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

( Dz.U. z 20 13 r. poz. 595 ze zm. ) art . 228, 229, 231 ustawy z dn ia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 20 13 r. poz. 885 ze zm. ) w związk u z Uchwałami Rady 

Powiatu Kroś niei1s kiego i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej na 20 15 rok , Rada Powiatu Kroś nie ńskiego uchwala co nas tępuje : 

§ 1 

W uchwale Nr 111/25/2015 Rady Powiatu Krośnieóskiego z dnia 30 styczn ia 2015 roku 

w sprawie wie loletn iej prognozy finansowej zmienionej Uchwałami Nr IV/40/20 15 Rady 

Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 marca 20 15 roku, Nr IX/67/20 15 z dnia 16 września 2015 

roku, Zarządu Powiatu Kroś nieńskiego Nr 9312015 z dnia 23 czerwca 20 15 roku, Nr 114120 15 z 

dnia 20 sierpnia 2015 roku wprowadza s ię następujące zmiany : 

I) uchwala s ię wie lo letnią prognozę finansową po zmianach w brzmieniu j ak załącznik 

nr I do uchwał y, 

2) uchwala s ię wykaz przed s ięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach 

publicznych, po zmianach w brzmieniu jak załączn ik nr 2 do uchwały, 

3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowanej na lata 2015 - 202 1 przedstawia 

za łącznik nr 3 do uchwały . 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kroś nieósk iego 

Uchwala wchodzi w życ ie z dniem podjęc ia . 
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Wieloletn ia prognoza finansowa 

z tego 

w tym: 

w tym. 

Wyszczególnienie Dochody ogOlem • 
dochody z tytułu dochody z tytułu 

Dochody biezące • udziału we udziału M 
wpływach z podatku wpływlch z podatku podaUll I opiaty 31 

z podatku od dochodowego od dochodowego od nieruchomości 
osOb rizycznych osób prawnych 

Lp 1. 1 1. 1.1 1.1,2 1,1.3 1. 1. 3.1 

Formula 11.11•11.21 

2015 71 996 507,00 61 523 312,00 12 847 768,00 200 ooo.oo 3 320 500,00 o.oo 
201' 64 810 123,00 64 810 123,00 12 900 ooo.oo 200 ooo.oo 3 220 500,00 o.oo 
2017 64 774 260,00 6<4 774 260,00 12 900 000,00 200 ooo.oo 3 220 500,00 o.oo 
201' 84 750 ooo.oo 64 750 ooo.oo 12 900 ooo.oo 200 ooo.oo 3 220 500,00 o.oo 
'°" ~ 750000,00 64 750 ooo.oo 12 900 000,00 200 ooo.oo 3 220 500,00 o.oo 
2020 64 750 ooo.oo 64 750 ooo.oo 12 900 000,00 200 ooo.oo 3 220 500,00 o.oo 
2021 64 750 ooo.oo 64 750 ooo.oo 12 900 000,00 200 ooo.oo 3 220 500,00 o.oo 

1) Wz6r moze być stosowany lakze w układzie ptonov.ym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w 'NHHszach. 

z ty!ułu dotaąl I 
z subwenc1i ~rodk6w 

og61nei przeznaczonych 
na cela biezęce 

1. 1.4 1.1.5 

31892058,00 14 842 4Qft,OO 

31 965 ooo.oo 13 65 1 ooo.oo 
31 965 ooo.oo 13 651 ooo.oo 
31 965 ooo.oo 13 e51 ooo.oo 
31 965 ooo.oo 13 e51 ooo.oo 

31 965 ooo.oo 13 651 ooo.oo 

31 965 ooo.oo 13 651 ooo.oo 

Ooehody 
mawkowe. 

1.2 

4 473 195,00 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

załącznik n 
uchwały nr p 
z dnia 2015-

w tym 

z tytułu dol 
ze spned•JY orazśrodk• 
ma1fłlk u przeznaczor 

na lnwutyi 

1.2. 1 1.2.2 

665 171,00 3 808 3 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

2) Zgodnie z ut. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finensach publicznych (Oz. U, z 2013 r. poz. 885 z p6t. zm.) zwanej dalej .usta~· . ...... ekll•trua prognoza finensowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co ne1mnie1 trzech kolejnych łal W sytuatji dłuzszego ołctesu prognozowania finansowego wzłif stosu1e się takle dla lat wytcracza11tcych poza mtnimalny (4 letni) Okres prognozy, wyn1klJlłCY z lrl 227 ustawy. 3) W pozycji wyta.zuje "' k"'°'Y wszys,tk1Ch podatków i opłat pob1u1nyeh przez J•dnostki samorzitdu t•rytonalnego, 1 nt• tytko podetków i opłat lokalnych. 
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WY$ZCZegółnienie Wydatki ogółem • 
Wydatki b iezęce • 

Lp 2.1 

Formuła [2.11•[2.2J 

"'" 73 016 007 ,00 62 658 823,00 ,.,,. 61 160 123,00 59 060 123,00 

"'" e1 225 960,oo 59 125 960,00 

"'" 61 250 ooo.oo 59 150 ooo.oo 

"'" 62 184 768,00 60 684 768,00 

""" 62115232.00 60 015 232.00 

"''' 63 650 ooo.oo 60 s so ooo.oo 

4) W pozycjt wykazuje sit kwoty dla lat budletowych 2013-2018. 

z tytułu por•cz~ń i 
gwaranc1I 

2.1. 1 

33 ooo.oo 

15 ooo.oo 

1 ooo.oo 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015. 11 .17-12:27) 

w tym: 

gwarancje i 
por,ezenia 
podlegające 

wyłj\CZeniu z limitu 
splaty zobo....;ązań , 

o kt6rym mowa "' 
art. 243 ustawt 

2.1. 1.1 

o.oo 
o.oo 
0,00 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

,....,,...,P'l'etęl)'d'I 

l-IU'ań ..... oa;:llflMgo 
pubioc:zro.go,.......,,opelO ··płl'@kvlłilOoneOOr>e 
HYll-(lklftlclnycrlw 
płl'eQIMoCllOdllalillno60 

i9all!Clllj, ... wv-*oec! w ---• ...._ OOl9q\I 
Duel.Z.iu~ 

2. 1.2 

o.oo 
o.oo 

o.oo 
o.oo 

z tego: 

wtvm. 

wydatki na o~slugł 
długu 

2.1.3 

540 ooo.oo 

500 ooo.oo 

400 ooo.oo 

300 000,00 

200 ooo.oo 

100 ooo.oo 

50 ooo.oo 

odsetki i dyskonto 
ok rełlone w art. 243 

ust 1 ustawy • 

2.1.3.1 

540 ooo.oo 

500 ooo.oo 

400 000,00 

300 ooo.oo 

200 ooo.oo 

100 ooo.oo 

50 ooo.oo 

w tym; 

wt mi: 
odMtkl I cfylkonlo 

podl1ga~ce Wfl'ICZlniU 
z ~milu splaly 

zobo'Ni\Zlń , o którym 
mowa wart. 243 

USl.aWf, Wl1rminienie 
dtutszym nil 90 dni po 
zakoflc;:1nluprogirarru, 
projeklulubzada"ial 

otrzymu11u11lurldacjl z 
lyehłrodtlów{bez 

OdMtlk I Oy•kontl od 
~bo'M'IZlńnalMtllld 

kra .......... ,. 

2.1.3.1. 1 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0,00 

0,00 

OdMtkłicfylll.on\O 

podle99i'1cew,'ł'lcnntu 
zMIT'iłutplaly 

zobowi'IHń. októrym 

mowa wart. 2"3 
u•iwt, Zlylutu 
zot>o~111:1ń 

uc1,g n1 ,1ycttnaMład 

kraiowt ' 

2.1.3.1.2 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

Wydatki 
maJl\lkowe' 

2.2 

10 357 184,00 

2 100 ooo.oo 

2 100 ooo.oo 

2 100 ooo.oo 

1 500 ooo.oo 

2 100 ooo.oo 

3 100 ooo.oo 
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z t•go 

w"'" w ....... w tym w tym: 

Przychody, NadwyZka Wolne łrodki , o Kredyty, Inne przychody Wyuczególntente Wynik bYdZelu 
bud.Ulu budze1owa z lat na pokrycie których mowa w na pokrycie pozyczk1, em1s1a na pokryctt mezwi~ane z na pokryc11 

ubleglych' deficytu art 217 usl2 pkl dlflcY1U papierów der!C)'tu zac111gn1łc~m deficytu 
budzatu • 6 ustav.y • budzetu' wartołelowych • budzelu • dlugu ~I • budZefu' 

Lp • '·' 4.1.1 •.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 

Formuła lll·f21 l•l.11 • l4.2) • !•.3J 
+[4.4] 

2015 ·1 019 500,00 4 319 500.00 0,00 0,00 730 ooo.oo 730 ooo.oo 3 500 ooo.oo 200 000,00 89 500,00 89 500.00 
201• 3 650 ooo.oo 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 3 548 300,00 o.oo 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
201• 3 soo ooo.oo 0 ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 2 565 232,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
2020 2 634 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 
2021 1 100 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 

5) W pozyc1I wytcazui• "ł w szczególnołci kwoty przychodów z lY1ulu prywatyzaci1 ma11ttk oraz, splaty pozyczek udzielonych ze łrodk6w J•dnostki. 
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z lego 

Wlym 

z tego 

Spłaty rat w tym łączna kwota 

Rozchody• kaprtałOwych pr2ypadających na kwota kwota kwota 
Wyszciególmenie kredytów i potyczek dany rok kwot przypadających na przypadajl!!cych na pr2ypadających na Inne rozchody 

budzetu n1el'lłiązane ze 
oraz wył<up usta.....owych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot 
papierów wy41!!czeń z limitu ustawowych ustawowych ustawowych spłat!\ dlugu 

wartościowych • spłaty zobov.il!!zań , wyłl!!CZeń wyłączeń wyll!!czeń Innych niz 
o kl6'ym mowa w określonych w art• określonych w art, okrełlone w •f\i,243 
art 2-43 ustawy • 243 ust 3 ustawy 243 usl 3a ustawy ustawy 

Lp 5.1 5.1 . 1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 

Formuła [5.1)•j5.2J (5.1.1.1(• (5.1.1.2( 
+ 15. 1. 1.31 

'°" 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 

'°" 3 650 ooo.oo 3 650 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 

2017 3 548 300,00 3 548 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

'°" 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

'°" 2 565 232,00 2 565 232,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 2 634 768,00 2 63-4 768,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 

'''" 1 100 ooo.oo 1 100 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 
6) W potycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynik ajęce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawwl'lłiązku z realizacją ustawy budZetowej (Oz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wył<upu 
obligacji przychodowych. 
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Kwot• zobo-M'2ań 
R•l•cłl zr6wno ... zenl1 wtd•ttc6w bMZljcyd'I, o 

kt6rtł mo- w 111. 2A21at1~ 
wynik•Jll!cyth z 
przejęcia przez 

jednostk• samor7.11tdu 
Rćznice m1,dzy terytorialnego 

dochodami 
Wyszcze961n11n1e Kwota dlugu 

zobowiązań po Rćznica między 
biez111cyml, lik-Mdowanyeh i dochodami 

skorygowanymi o 
prz1kształcanych b11Z111cyrru a 

łrodk1 '1 a wydatkami jednostkach wydatkami 
b1u111cym1, zaliczanych do b11Z111cyn·u 

pomnie1szonym seklora finansów 
pubhcznych o wydatk1 

LP 8. 1 8.2 

Formuła [1.1]·12.11 1111•14· 11.\.lfrrł· IPl l· 

"'" 16 998 300,0C o.oo 4 864 489,00 5 594 489,00 

"''" 13 3'8 300,0C o.oo 5 7SO 000,00 5 750 ooo.oo 
2017 • ooo 000,0C o.oo 5 648 300,00 5 648 300,00 

"''" 6 300 000,0C o.oo 5 600 ooo.oo 5 800 ooo.oo 

"'" 3 73' 768,0C o.oo 4 CGS 232,00 4 065 232,00 

""" 1 100 OOO.OC 0,00 4 734 7&8,00 4 734 788,00 
2021 O.OC o.oo 4 200 000,00 4 200 ooo.oo 

7J Skorygowani• o środki określone w przepi5ach dotyczy w szczególności powiększen ia o nadwyzk' budZ•IOWlł z lat ubiegłych , zgodme z art. 242 ustawy. 
8) Pomnił1snn i1 wydatków biez111cych , zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudn ia 2012 r. o zmianiłi niektórych ust1w w związku z raahz1c1111 ustawy budzetowe1. dotyczy lat 20 13-201 5. 
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Wyszczególnienie 

Lp 

Formula 

2015 

201• 

20'7 

2010 

20„ 

2020 

2021 

w-litc:;lfi.i""'3Cy•'Y 
z-.r-11,o~tof„ 

-wltl. 2'3uM. I 
l*•""lf dGdOChOOOw. 

~--~· IOCOWl'2'Wll'Wlv!IU 
W9POltWOfloneQOPf2N 
)9ClnOltk•Mm«tillCll> 
ttwylonMMgo ·~ 

....-r~ .... 
U!l""°""l'Cłl'"'t'~Hl'I 
prt.,,...,..~ ... 

o ... r<OI<. ' 

9.1 

(12. l. 1.)•121.l.ll• 
11.ll) I J\I 

5,38% 

6,43% 

8 ,10% 

5,87% 

4,27% 

4,22% 

1,78% 

Wlll&llllll...,_.., 
~ .... 1noc11y..,., 

l-~lll\01110rti"'
wlll\.20u-.llMl;iwyOO - ·UWl~l~al\ 
l'Mtotl<ll~OIMOO 
PJl*l~-, .... 

t~llf'lłllrll!go. PO --W)'lltCle!'IPU~llll 

-~ · 

9.2 

....... ~;.~;~·f;~:-~. ••li 
·.~~!;~:::· 

5,38% 

6, 43% 

8 ,10% 

5,87% 

4.27% 

4,22% 

1,78% 

9.3 9.• 

„,~;z:';.·~.r.~=~:.· 

o.oo 5,38% 

o.oo 6,43% 

o.oo 6 ,10% 

o.oo 5,87% 

o.oo 4,27% 

o.oo 4,22% 

o.oo 1,78% 

W910:&l,,_CIOCM06w -powoęlo:wcnyaio 

oocnoo.,t•IPJlłldaly 
m„111~ucn1 

pomn~onyd'IO 

wydlitlotio.ł~, dG 

-llooUf!lu, 

~-Cl~ -...... ~ ............ 

9.5 
IOll••l·l'"''f"łl.111· 

ll•H1- :~~.";'- · ·~ 

0,08 

0,09 

0,09 

0,09 

0,06 

0,07 

0,06 

9.6 9.6.1 9,7 9.7.1 

„_llll«:fl „_llrl- [9.5] - f9.• ] [9.e.11 - [9.• I 
pQOrJ.ondlłłllll.~ PCIPll~lalł9.51 

7,22% 7,55% TAK TAK 

7,71% 8,03% TAK TAK 

8,04% 8,37% TAK TAK 

8,A2% 8,42% TAK TAK 

8,75% 8,75% TAK TAK 

7,88% 7,88% TAK TAK 

7,41 % 7,<11 % TAK TAK 

9) W pozycji wykazu1e się w szcugotno~c r wvt11czen1a wyn1k11111c• z 11rt. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektOrycf'I ustaw w Z'Mązku z reahzac1ą ustawy budZ•towej oraz wyt11czen1a zwiip:ane z 11m1SJll obhgacp pr:zy<:f'loaowycn. 
Identyczne wyłączenia dotycz11pozycji9.6.1. 
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wtymna· lnlormacje uzupełn iające o wybranych rodzajach 'Hfdltk6w budl8IO'HfCh . 
z tego 

Przeznaczenie Wydatki związane z 
prognozowanej Spłaty kredytów, Wydatkibiezące na lunkejonowan1em 

Wydatki objęte 
Wydatki Wyszczegćłnien !• 

nadwytkl poZyCZtk i wykup 'NYfllłgroozema i 
Ofganów 1eonostkl 

lmitem, o któtym 
inwesrytYJO• ~owe wyd atki •li 

budZetowej '°' papierów skladki od n+ch 
samorz111du „1 

mowa wart. 226 biez111c• ma1ątkowe kontynuowane 171 inwestycyJne 
wanołełOwyeł'I na~czane 

terytonalnego 
usL 3 pkt -4 ustawy 

Lp 10 10.1 11.1 11.2 11 .3 11.3.1 11.3.2 11.4 11 .5 

Formula p1.3.1) •l11.3.2) 

2015 o.oo o.oo 27 544 487,00 9 131 769,00 1 248 872,00 1 237 187,00 11685,00 0,00 10 156 184 ,00 
201• 3 650 ooo.oo 3 650 ooo.oo 26 500 ooo.oo 9 100 ooo.oo 205 042 ,00 205 042,00 o.oo o.oo 2 100 ooo.oo 
2017 3 S-48 300,00 3 548 300,00 26 500 ooo.oo SI 100 OOO.OO 18 630,00 18 630,00 o.oo o.oo 2 100 ooo.oo 
201' 3 500 ooo.oo 3 500 ooo.oo 26 500 ooo.oo 9 100 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 2 100 ooo.oo 
201' 2 565 232,00 2 565 232,00 26 500 ooo.oo 9 100 000 ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 1 500 ooo.oo 
2020 2 634 768,00 2 634 768,00 26 500 ooo.oo 9 100 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 2 100 ooo.oo 
2021 1 100 ooo.oo 1 100 ooo.oo 26 500 ooo.oo 9 100 ooo.oo o.oo 0 ,00 o.oo o.oo 3 100 ooo.oo 

10) Przeznaczenie nadwytki budZetowej, inne niZ spłaty kredytów, pozytzek I wyk up papierów wanościowych , wymaga określe nia w ob1aśn leniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11 ) W pozycji wykazuje sit kwoty v.y<latk6w w ramach zadań ....tasnyeh klasyfikowanych w dziale 750- Adm1nls11acja publiczna w rozC1Z1atach wlałcr.o.ych dl• organów i urzędów jednostki samort111du terytonalnego ( rozdz i ały od 75017 do 75023). 
12) W pozycp wyt\azu,e się wartość 1nwestyq1 rozpoczętyeh co na)tl'lnlł:J w poprzednim roku budzelowym. kt6rego dotyczy kołumna . 
13) W pozyc:p wykazu1e się wartość nowych 1nwestyc11, które planu1• 11ę rozpoez11ć w roku. ktOł'ego Clotycz:y kolumna. 

W ydatki ma1ątkow 
w formie dotacp 

11 .6 

201 000,C 
O,C 
0,C 
0,( 
0,( 
0,( 
0,( 

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.11 .17-12:27) strona 8 z 16 



Finansowania programów, pr0jekt6w lub udań ruhzowanych z udziałem łrodkOw, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 I 3 ustawy 
w tym. Wim w tym: 

w tym: Dochody w tym: Wydatkl biezące na 
Dochody biu11c• 

maj11tkO'oY9 na Wydalkl biez11ce na rea lizację programu, 
na programy, 

łrodk l określone w programy, projekty programy, projekty projektu lub zadania 
pro1ekty lub zadania art. 5 ust 1pkt2 łub zadania 

łrodki okrdlone w lub zadania '•'•'Yl"llkaj11c• W'J'ł11czn1e Wyszc:zegOlnien1e fiiansowane z art 5 ust 1 pkt 2 finansowane z finansowane z zawartych umów z środki okrdlone w ustawy wynikai11ce fin ansowane z łrodk1 okrełlone w 
udz1a1em środków, art.5ust 1 pkt2 art. 5 usl 1pkt2 ustawy wynikajl!c• udZiałem ś rodków, środkami podfl"llotem 
o których mowa w W)'ilflCZniłl Z udZlalem łrodków, 

Wjłącznie z o których mowa w okreś lonymi w art 5 dysponUJllcym ustawy zawartych umów na o których mowa w ustawy 
an. 5 ust. 1 pkt 2 I J 

rea liza cję programu, art. 5 ust. 1pkt213 
zawartych umów na art 5 ust. 1pkt 2I3 usl 1 pkt 2 ustawy łrodka ml, o których 

us1awy 
proje ktu lub ustawy 

rea lizację programu, ustawy mowawart.5usl 1 
zadania 1

• 1 projektu lub z1dan11 pkt 2 ustawy 

Lp 12.1 12.1. 1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1. 1 12.3 12.3.1 12.3.2 

Formuła 

2015 1 475 967,00 1 464 424,00 1 464 424,00 11 685,00 11 685,00 11 685,00 1 51 2 211 ,00 1 400 277 ,00 1400277.00 

''"' 205 Q.42,00 205 Q.42,00 205 Q.42,00 o.oo o.oo o.oo 205 042,00 205 042,00 205 042,00 
2017 24 260.00 24 260.00 24 260,00 o.oo o.oo o.oo 24 260,00 24 260,00 24 260,00 
201' o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 

''"' o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
2020 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
2021 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2„ 12.5. 1, 12.8.1, 12.7. 1 oraz 12.8. 1. wykazu1• się wyl11fCZ n1e kv.oty wyn1k•1111c• z umów na raallzaqę programu, pro1ekl\J lub zadania zawartych na dzteń uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 
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w tym. Wydatki n1 ..Wład wtvm Wydatki na vwi<lad w tym: w tym· Wydatki majątkowe krajowy w zwi11zku z krajowy w związku z 
Wydatki majitttco.,.,. na realizacj ę 

umo~ na reahzacjł zawart11 po dniu 1 PU'fC'IOllVIT'(lulullreo.,.ow. programu, projektu na programy, 
lub zadania 

programu, projektu stycznia 2013 r, po.Z)'Clell,..-n1911~0W 

projekty lub zadania lub zadania umOWll na rulizacj1p w zwi~zku z juz 
_,OllOO\o.ya!PG""Sl•lllOI• 

finansowane wynik1]11c• wylęczn ie wzwhµkuzjuz ""'"""'""'°""'NrMltl.ął w związku z ]uz WyszcugOłnienie finansowane z tinansowt1nego z programu, projektu zawart.tt umowtt na P'OQrłnllol, lll'o,tik!UluOI-
udziałem środków, środkami z zawartych umów z 

udziałem środków, o zawart11 umo~ na lub zad1nla reahzac1ł programu, -·- zawart111 um~ na 
o ktOrychmowa w okrdlonymi w art 5 podmt0tem 

których moWI w art 5 realtzacjł programu. finansowanego w co proł9klu lub 
kOlll4rw Ol!l0r'!(ft-w raalizacił programu, 

ust. 1pkt2 uslll'NY dysponu111cym p«>jtktu lub udan11 .t.!1-. 1Clll 2 1191....,Ml 
PfOJ•kłU kibzadan11 art. 5 usl 1pkt2i3 usl 1pkt2 ustav.y na)flln1•j60% zadania ""'liltOU ... ~ 

ustawy 
łrOdkami , o kt6fyth 

b•Z wzgl,du na łrodkam., o klórych 1--,,,...i·~ 
moW1wa11.. 5usl 1 

pkt 2 ustawy 
stopi•ń linans~n1a mowa w art. 5 ust. 1 

tym1łrodkam. pkt 2 ustawy '" 

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5. 1 12.6 12.6.1 12.7 12.7. 1 

Formula 

2015 11 685 ,00 11 1585,00 11 685,00 ge 984,00 96 98'4 ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 
201• o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
2017 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
2018 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
20" o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
2020 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
2021 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 

15) Pruz program, projekt lub zadani• nnansowan• w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1pkt2 ustawy, nalezy rozumi•ć takle takl program, projekt lub zadania przynoszęc• dochód, dla których poziom finansowania 
ze środków, o których mowa w art. 5 usl 1 pkt 2 ustav.y, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obltczanego zgodnie z przepłsamł Unii Europejskiej dotyczęcymi takiego progremu, projektu lub zadania. 
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w~zczegćlnienie 

Lp 

Formuła 

"'" 
"'" 
"'" 
"'" 
"'" 2020 

2021 

"'1~1tytLllt.lls.oyłOw, 
PGIJCl ... -.llllP*Ow 
-t~...,...„„. 

~u1u-111po-.1 

•~:l'013r. ~ne 
,....,~PfQ(llMIU.PfQi.iclU 
luDz-.~w 
CD,..,.,...811"4tr~CI 
llOrycfl-wM.)...._I 

p111 2 -11..., 

12.B 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
0,00 

o.oo 
o.oo 
0,00 

J---w_M~m:~·--_, K~~k~j::~~~ań 

wr.Yiązku zj\Jz 
zawartą umową na 
rnliz•tjł programu, 
pro1•ktu lub zadani• 

12.B.1 

o.oo 
o.oo 
0,00 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

pn•itcia przez 
jednostkt 
samorzędu 

terytorialnego 
zobowil\Zań po 
likwidowanyeh I 
pnekształcanyeh 

samodzielnych 
zakładach opieki 

zdrowotnej 

13.1 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0,00 

o.oo 
o.oo 

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.11 .17-12:27) 

DochOdy 
budze1owe z tytułu 

dotacji celowej z 
budZ•t\l państwa , o 
której mowa w art. 
196 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. 

o dZ1ałalnoSci 
leczn1cze1 (Oz. U. z 
2013r. poz. 217 , z 

p6.tn. zm. ) 

13.2 

0,00 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

W~okość 

zobowl\Z•ń 
podlegaj11cych 

umorzeniu. o którym 
mowa wart. 190 

ustawy o 
dz1ałalnośct 
leczmczej 

13.3 

0,00 

o.oo 
0,00 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

Wydatki na spłatę 
prnJttych 
zobowiltZań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przekształconego 

na zasadach 
okrdlonyc:hw 
przepinch o 
dzla!alnośc1 

lecznlezaj 

13.• 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

Wydatki na splatt 
przejętych 
zobowilłZ•ń 

samodzielnego 
publicznego zakładu 
opiekł zdrowotnej 
likwidowanego na 

zasadach 
okrdlonyehw 
przepisach o 
dZ iałalnoścl 
lecznlcztj 

13.S 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0,00 

o.oo 
o.oo 

Wydatki na spłatę 
zo~~ań 

samodzielnego 
publicznego zakladu 

opieki zdrowotnej 
przejętych do końca 

2011 r. na 
podStłł'Me 

przep1s6wo 
zakladach op1ek1 

zdrowotnej 

13.6 

0,00 

o.oo 
0,00 

o.oo 
0,00 

o.oo 
o.oo 

Wydatki biez19ce na 
pokrycie ujemnego 

v.yniku finansowego 
samodzielnego 

pubłicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

13.7 

o.oo 
o.oo 
0,00 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
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Wyszczególnienie 

Lp 

Formuła 

2015 

201• 

2017 

2016 

2019 

2020 

2021 

Spłaty rat 
kapilalowyth oraz 
wykup papierów 
war1ołcio....ych , o 

których mowa w pkt 
5.1„ wynikaj11ce 

"""/111cznle z tytulu 

z;~~~~;~!~z • 

14.1 

3 300 ooo.oo 
3 550 ooo.oo 

3 4-48 300,00 

3 400 ooo.oo 

2 465 232,00 

634 768,00 

o.oo 

Kwota długu , 

którego planowana 
spłata dokona si' z 

Wfdatk6w
1 

budzetu 

14.2 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oo 
0,00 

0,00 

0,00 

Dane uzup~niaj 111ce o dlugu I 1ego spłacie 

Wydatki 
zmniejszająca 

dlug • 

14.3 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oo 
0,00 

0,00 

0,00 

spłata zobowi111zań 

y,yrnagalnych z lat 
poprndnlth, innych 

niz w poz. 14.3.3 r 

14.3.1 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

w tym: 

Z\oYi~anez 
urnowa mi 

zaliczanymi do 
tytułów dluznych 
wticnnych do 

pańsrwowego dl~gu 

publicznego 

14.3.2 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

wypłaty z tytułu 
wymagalnych 

~::~~:il1 ' 

H .3.3 

0,00 

0 ,00 

o.oo 
o.oo 
0,00 

o.oo 
0 ,00 

Wynik operacji 
niekasowych 

wpływllj11cych na 
kwotę długu ( m .in. 
umorzenia , rózoice 

kursowe) 

14.4 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0 ,00 

• Informacja o spełnieniu 'NSkatnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 usta....y po uwzględnieniu zobowi~ań związku wsp6łtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględn ieniu ustawowych wyłączeń 
zostanie automatycznie Wf9enerowana przez aplikację W5kazan11 przez Ministra Finansów, o której mowa w§ 4 ust 1 rozporzljdzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawHt wieloletniej prognozy finansowej jednostki 
samorz11du terytorialnego (Oz U poz 86, z póżn zm). Automatyezne wyliczenie danych na podsiewie wartołc1 historycznych I prognozowanych pr?ez jednostkę samorz11du terytonalnego dotyez11_ w szczegOlnośd l•kZ• poz. 9.6.·9.6 . 1 I pozycji 
ZHkcji nr16. 
•• Nalety wskazać jedn11 z następu111cych podstaw prawnych art. 2-40e ust 4 /art. 2'40a ust 8 / art. 2'40b ustawy określaj 11c11 procedur, jek11 objęta jest Jednostka samorządu terytorialnego. 
x ·pozycje oznaczone symbolem .x· sporz11dza SI' na okres, na który zaci119męto oraz planu1e S i łJ zac111gn11 ć zobowi11zanłe dlu?n• (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydluzeniu w sytuacji planowania wyd elków z tytułu 
niewymagalnych poręczeń i gwaranc]i. W przypadku planowan ia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń ł gwarancji w okresie dluzszym nil okres , na który zacl11gnlęto oraz planuje się zat111gn 11ć zobowi11zania dlul:ne, informa cję o 
wydatkach z tytułu niewymagalnych porlJczeń I gwarancji, wykreczej11cych poza wspomniany okres. natezy zamie~ctć w ob1dn1eniach do wi•loletnie1 prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wy<1atkOwwynlk11j11ce z limitów wydatków n 

16) PozyCJe sekcji 15 s11 wykazywane wyłącznie przu jednostki samorz11du terytonalnego am1tui11ee obl1g acie przychodowe. 

17) Pozycie sekCJI 16 wykaZUJll wy111cznie 1ednostk1 ObJęte procedur11 wynik&Jl!ICl!I z art. 240a lub art. 240b ustawy 
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Przedsięwzięcia WPF 

Jednostka Okres 

Lp. Nazwa I cel odpowiedzialna lub reallzacll 

koordynująca od do 

1 Wydatki na przedslęwzlęci1-0g6łem (1.1+1 .2+1.3) 

1.a - wydatki biei.~ce 

1.b -wydatki majątkowe 

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwl11zane z programami 1.1 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pk1 2 I 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009,r, o f inansach publicznych (Dz.U.Nr 157, 
poz.12-40,z późn.zm. ), z tego: 

1.1 .1 -wydatki blat11c• 

ERASMUS+· Podróte za smakiem•· Zespół Szkół 

1201412016 
1.1. 1.1 Przedsięwzięcia edukacyjne - stsz Gastronomiczno-

mlodziety uczących sif w zagranicznych Hotelarskich w 
przedsiębiorstwach. Iwoniczu Zdroju 

I 
Erasmus+ Europejczycy w ruchu -

Zespól Szkól w 
12014 1 20171 

1. 1. 1.2 migracje pomiedzy integracją a tradycją -
Iwoniczu międzynarodowe działania związane z 

uczeniem si~lnauczaniemlszkoleniami 

Podkarpacia sta'!Nia na zawodowców- Starost'NO Powiatowe 1. 1. 1.3 Podniesienie atrakcyjno!ci i jako!ci w Krośnie 2012 201S 
szkolnictwa za'NOdowego 

Program aktywizacji społecznej w Powiatowe Centrum 
1.1. 1.4 powiecie krośnieńskim - Rozwój i Pomocy Rodzinie w 2013 2015 

upowszechnienie aktywnej intergacji Krośnie 

1.1.2 -wydatki majątkowe 

Podkarpacie stawia na zawodowców -
I Starostwo Po>Matowe 1 2015 1 2016 1. 1.2. t adapiecja pomieszczeń na pracownif dla 

kwalifikacj "cukiern ik" wKro!nH! 

Niopodpisany alef.!r·onic.znia (wyd1ul:o·11ano 2015.11. 17-12:27) 

Łączne nakłady 

finansowe 

3 929 132,65 

3 917 447,65 

11 685,00 

3 929 132,65 

3 917 447,65 

592 882,00 

186 S94,00 I 

2 720 020,00 

4t7 9S1 ,6S 

11 685,00 

t1 68S,OO 

kwoty w 
zł 

Limit 201 5 

1248872,00 

1 237187,00 

11 685,00 

1 248 872,00 

1 237 187,00 

296 441 ,00 

96 816.00 I 

743 813,00 

1001 17,00 

11 685,00 

11 68S,OO 

Limit 2016 Limit 2017 

205 042,00 18 630,00 

205 042,00 18 630,00 

0,00 0,00 

205 042,00 18 630,00 

205 042,00 18 630,00 

144 919.00 o.oo 

60123,00 1 18 630.00 I 

o.oo o.oo 

0,00 o.oo 

0,00 0,00 

o.oo o.oo 

Limit 2018 

0,00 

o.oo 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oo 

0.001 

o.oo 

0,00 

o.oo 

0,00 

załącznik n 
uchwały nr p 
z dnia 2015-

Limit 
zobowląz1: 

i 
I 

i 

i 
I 
( 

I 
I 

' 

' 

' 

' 
I 
I 
I 

' 
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I Jednostka I Okres 

L.p. Nazwa I cel reallzacll Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 
Limit odpowiedzialna lub 

finansowe zobowlązz koordynująca I od I do 

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwłązana z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J - partnerstwa publiczno.prywatnego, z tego: - -
I 

1.2.1 -wydatki blei~ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 

I 
1.2.2 ·wydatki majątkowe o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 I 

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne nli wymienione o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 ( 
w pkt 1.111 .2),z togo - -

1.3.1 ·wydatki biet1tc• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 
1.3.2 ·wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 
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Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr projekt z dnia 2015-11 -1 7 

Zalącznik nr J do Uchwaly 

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finan sowej na lata 2015-2021 
W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Krośnieńskiego i Zaru1d Powiatu Krośniel1skiego uchwal w sprawie zmiany 
uchwaly budżetowej na 2015 rok, w wie loletniej prognozie finansowej dokonuje się następujących zmian na 20 15 rok. 
Plan dochodów ogólem ustala się w kwocie 

dochody bieżące w kwocie 

dochody majątkowe w kwocie 

Plan wydatków ogó łem ustala się w kwocie 

wydatki bieżące w kwocie 

wydatki majątkowe w kwocie 

71.996.507,00 zł z tego; 

67.5233 12,00 zł 

4.473 . 195,00 zł 

73 .016.007,00 zł z tego ; 

62 .658 .823,00 zl 

10.357. 184,00 zł 

Deficyt ustala s ię w wysokośc i I .O 19.500,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu : 
kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 200.000,00 zł 

przychody z tytułu prywatyzacji majątku 955) w kwocie 89.500,00 zł 

z tytułu s przedaży akcji PKS . 

wo lnych ś rodków, o których mowa w art . 2 17 ust. 2 pkt 6 ustawy ( § 950) w kwocie 730.000,00 zł 

Rozchody ustala się w kwocie 3300.000,00 zł. 

Przychody ustala się w kwocie 3.589.500,00 zł w tym; 

kredyty i pożyczki § 952- w kwocie 3.500.000,00 

przychody z tytułu prywatyzacji majątku ( § 955) w kwocie 89.500,00 zl - IV rata s przedaż akcji PKS . 
wolnych środków, o których mowa w art . 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( § 950) w kwocie 730.000,00 zł 

IV rata 

Wieloletnią prognozę finansową opracowaną na lata 20 15 - 2021 po zmianach przedstawia za łącznik nr I do uchwaly. 
Wykaz przedsięwzięć do Wielo letniej Prognozy Finansowej 

W wykazie przedsięwzięć - w wieloletniej prognozy finansowej w limitach wydatków na projekty lub zadania związane z 
programami realizoawnycmi z udziałem środków, o których mowa w art . 5 ust . I pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnie 2009 

roku o finansach publiczych na 2015 rok wprowadza się zmiany. 

W związk u z zakończeniem i rozliczen iem projektu pn . "Podkarpacie stawia na zawodowców" realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Krośnie ustala sie łączne nakłady finansowe w kwocie 2. 73 1.705,00 zł oraz limit: 

- wydatków bieżących na 2015 rok w kwocie 743 .813,00 zł 

- wydatków majątkowych na 2015 rok w kwocie 11.685,00 zł 
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Na realizację przedsięwz ięc i a pn . ""Europejczycy w ruchu migracje pomiędzy integracją a tradycją" ustala się limit wydatkó" 

bieżących na: 

2015 rok w kwocie 96.8 16,00 zł w związku z większym zakresem realizowanego przeds ięwz ięc ia . 

2017 rok w kwocie 18.630,00 zł w związku z przesunięciem lerminu realizacji przedsięwzięcia _ 

Wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. 
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