
 



Odpowiedzi na pytania BGK w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego.

Ad1) Niskie wykonanie wydatków majątkowych w latach 2017 – 2018 wynika min:
- Niskiego wykonania projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu miechowskiego”, tj.
30,13 % założonego planu, który wynosił 1 247 990 zł. Rok 2017 był pierwszym rokiem realizacji 
programu w całej Małopolsce, w którym wystąpiły pierwsze problemy organizacyjne, 
interpretacyjne czy dotyczące przetargów. W efekcie program zaczął być realizowany w II półroczu
2017r. Natomiast w roku 2018 też było niskie wykonanie tego projektu, tj. 6,42% do założonego 
planu, który wynosił 2 373 699 zł. Niewykorzystane środki z tego projektu w danym roku 
przechodzą  na lata przyszłe, a okres jego realizacji to lata 2017 – 2021.
W 2018r było niskie wykonanie inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1224K relacji 
Bukowska Wola – Działoszyce” tj. 0,19% do założonego planu, który wynosił 5 633 952 zł.
Rok 2018 był pierwszym rokiem faktycznej realizacji tej wieloletniej inwestycji. W roku 2017   
została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji. Ponieważ po ogłoszeniu przetargu okazało 
się, że wartość inwestycji diametralnie wzrosła przesunięto jej realizację za zgodą instytucji 
finansującej na lata przyszłe.
Zwiększenie wydatków majątkowych   w latach 2019 – 2020 wynika przede wszystkim
 z przesunięcia planów niewykorzystanych w poprzednich latach środków wieloletnich inwestycji
na lata 2019 – 2020. Ponadto należy zaznaczyć, że wielkość wydatków majątkowych zależy od 
ilości i wartości realizowanych inwestycji. Niektóre inwestycje zostały zakończone w latach 2017 –
2018 a niektóre w latach 2019 – 2020 zostały rozpoczęte. Powiat chce wykorzystać jak najwięcej 
środków europejskich w mijającej perspektywie finansowej stąd zwiększenie wydatków 
majątkowych szczególnie w tych latach.

Ad2) Uzyskanie środków unijnych niższych niż planowano w latach poprzednich wynikało 
z harmonogramu realizacji przedsięwzięć  z udziałem tych środków. Jeżeli była niska realizacja 
projektów z udziałem środków europejskich w latach wcześniejszych i ich realizacja  została 
przesunięta w na lata przyszłe to uzyskanie środków europejskich było relatywnie niższe.

Ad3) Zaplanowane inwestycje w roku 2019 są w większości realizowane zgodnie
 z harmonogramem tak więc nie powinno być przeszkód w napływie środków europejskich do 
budżetu powiatu. Jedynie inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1224K relacji Bukowska 
Wola – Działoszyce” może ponownie zostać przesunięta na rok 2020. Z napływem tych środków w 
2020r też nie powinno być problemów, gdyż jest to rok, który  kończy dwie duże inwestycje 
z udziałem środków europejskich.

Ad4) Na wyższe nadwyżki operacyjnych w latach przyszłych mają wpływ zarówno dochody jak i 
wydatki bieżące. W stosunku do roku 2019 dochody bieżące w latach przyszłych będą wyższe 
min.w związku z realizacja tzw. „miękkich” projektów, a głównie dotyczy to scalania gruntów.
Założono też, że powiat będzie pozyskiwał nowe środki na realizację tych projektów.
Jak co roku założono wzrost procentowy dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego a od 
2022 zachowano taki sam poziom dochodów. Dochody bieżące zaplanowano tak, aby pokryć 
wydatki bieżące, coroczne wydatki majątkowe na drogi oraz spłatę kredytu, pożyczek i obligacji.

Wydatki bieżące od 2023r są również zaplanowane  w tej samej wysokości co w roku 2023, 
a w przyszłych budżetach zaplanowano procentowy wzrost tych wydatków w stosunku do 2019r.

Wielkości zawarte w WPF w roku 2020 różnią się od zaplanowanych dochodów i wydatków 
bieżących, ale wynika to z faktu nie korygowania na bieżąco prognozy finansowej w stosunku do 
zmian budżetowych. Nie dostosowywanie zmian w WPF do zmian w budżecie dotyczy również   
roku 2019, gdzie np.  na 28.03.2019 w WPF dochody bieżące wynoszą 59 930 903,83 a aktualny 



stan w budżecie to kwota 60 045 611,41 zaś wydatki bieżące w WPF to kwota 57 997 577,51 zł, a 
w budżecie aktualny stan to 59 605 168,09 zł. Ponadto na 2020r przypada w stosunku do przyszłych
lat największa kwota rozchodów. W miesiącu październiku będą dokonywane zmiany w WPF
i dostosowanie wielkości do zmian w budżecie.

Ad5) Korekty wskazane przez RIO w uchwale Nr S.O.III-421/45/18 z dnia 14 grudnia 2018r 
zostały uwzględnione w Uchwale budżetowej Powiatu Miechowskiego Nr V/41/2019 na 2019r
z dnia 28.01.2019r.

Korekta do odpowiedzi z dnia 22.08.2019r. 
Pytanie: 
Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 
777 k.p.c.

Odpowiedź
Oświadczamy, że nie poddamy się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c.


