Uchwała Nr XIX.115.2012
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2012–2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art.
228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje
§1
1. W związku z podjęciem przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Lesku uchwał:
Nr 55.107.2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
Nr 56.110.2012 z dnia 7 marca 2012 r.
Nr XVIII.101.2012 z dnia 27 marca 2012 r.
Nr 60.128.2012 z dnia 30 marca 2012 r.
Nr XIX.114.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2012 rok - wprowadza się
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2012–2020,
polegające na:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 3 784 688,00 zł,
w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 279 688,00 zł;
b) dochody majątkowe o kwotę 3 505 000,00 zł, w tym:
- ze sprzedaży majątku o kwotę 700 000,00 zł;
2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 3 784 688,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 279 688,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące objęte limitem (art.226 ust.4 upf ), o kwotę 243 290,00 zł
b) wydatki majątkowe, o kwotę 3 505 000,00 zł , z tego:
- wydatki majątkowe objęte limitem ( art. 226 ust.4 upf ), o kwotę 0,00 zł

2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Leskiego wraz z prognozą kwoty
długu na lata 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§2
1. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4
ustawy o finansach publicznych, określonym w załączniku Nr 2 do uchwały Nr
XVII.95.2012 Rady Powiatu w Lesku z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leskiego na lata 2012-2020,
polegających na:
1) wprowadzeniu nowego Projektu pn.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w latach 2012-2014 przez
Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w łącznej kwocie 1 254 745,00 zł, w latach 2012 - 2014, w tym:
2012 rok - w kwocie 243 290,00 zł,
2013 rok - w kwocie 641 005,00 zł,
2014 rok - w kwocie 370 450,00 zł.
2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
§3
1. Zwiększa się zakres upoważnienia dla Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień
kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Leskiego do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4
pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały,
ogółem do kwoty 1 138 200,00 zł w tym:
1) w 2013 r. do kwoty 767 750,00 zł
2) w 2014 r. do kwoty 370 450,00 zł
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

