
Autopoprawka 

do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego 

z dnia 23 maja 2013 r. 
 

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2023. 
 

 

 

W § 1 uchwały dokonać poniższych zmian: 

 

Dotychczasowy zapis: 

 Rady Powiatu Zawierciańskiego:  

– Nr ………….. / 13 z dnia 23 maja 2013 roku   

 

 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego: 

 Nr ………….  /13 z dnia 22 maja 2013 roku 

 

Zastąpić poniższym zapisem: 

 Rady Powiatu Zawierciańskiego:  

– Nr ………….. / 13 z dnia 23 maja 2013 roku   

 

 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego: 

– Nr 128 / 726 / 13 z dnia 15 maja 2013 roku 

– Nr ………….  / 13 z dnia 22 maja 2013 roku 

 

 

Dotychczasowy zapis: 

 

Wydatki    zwiększenie o kwotę          1.056.507 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące  zmniejszenie  o kwotę           /-/  317.964 zł 

- wydatki majątkowe  zwiększenie o kwotę              1.374.471 zł 

 

Zastąpić poniższym zapisem: 

 

Wydatki    zwiększenie o kwotę          1.056.507 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące  zmniejszenie  o kwotę           /-/  323.464 zł 

- wydatki majątkowe  zwiększenie o kwotę              1.379.971 zł 

 

 

 



W wyniku powyższego zmianie ulega załącznik: 

 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2023 stanowiąca załącznik Nr 1 do  

    uchwały, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki. 

 

 

W § 2 uchwały dokonać poniższych zmian: 

 

Dotychczasowa treść załącznika nr 3 - Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej 

autopoprawki, gdzie : 

 

po zdaniu: 

„Odpowiednim zmianom ulega również kwota zadłużenia w poszczególnych latach 

prognozy” 

 

dodaje się : 

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek : 

Planowane spłaty wyszczególnione w kolumnie 5.1. obejmują zarówno zobowiązania już 

zaciągnięte jak i planowane do zaciągnięcia. W kategorii tej ujęto m.in. zaplanowane spłaty 

zobowiązań  zaciągniętych w latach ubiegłych z tytułu kredytów a przypadające do spłaty po 

dniu 1 lipca 2013 r. – tzw. konsolidacja kredytów. Do momentu, do którego proces ten nie 

będzie przeprowadzony, funkcjonować będą aktualne harmonogramy spłat kredytów 

zaplanowanych do konsolidacji.  

Po zaciągnięciu tzw. kredytu konsolidacyjnego zmniejszeniu ulegną wysokości spłat tych 

kredytów w poszczególnych latach, gdyż okres spłat ulegnie wydłużeniu o 6 lat.  

Tak więc przed dokonaniem konsolidacji będącej restrukturyzacją zadłużenia kwoty spłat 

wykazane w kolumnie 14.1., wynikające ze zobowiązań już zaciągniętych, w latach 2014 – 

2017 będą wyższe niż w kolumnie 5.1.  

 


