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ZAPYTANIE

Składam prośbę o podanie informacji na temat posiadanych wolnych środków naszego
samorządu.
Precyzującpytanie proszę o podanie kwoty wolnych środków wykorzystanych do dnia
dzisiejszego ze wskazaniem kwot i zadań na jakie zostały przeznaczone oraz podanie wielkości

wolnych środków pozostałych jeszcze do dyspozycji rady w przyszłości.
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Pan
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Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego

W odpowiedzi na zapytanie Pana Mirosława Chmielewskiego-- RadnegoPowiatu
Pruszkowskiegoz dnia 22 maja 2019 r. na temat wysokości posiadanychwolnych środków,
informuję, że zgodnie ze sprawozdaniemRb-NDS za l kwartał 2019 r. wysokość wolnych
środków za rok 2018 wynosi 7 350 269,83 zł.

W ujęciu formalno-prawnym,wolne środki to nadwyżkaśrodków pieniężnychna
rachunku bieżącym budżetu jednostki samorząduterytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Należy
podkreślić, że ta kategoria nie ma nic wspólnego z używaną powszechnie nomenklaturę wolnych

środków (/?ee casbWow), ponieważ w praktyce funkcjonowania JST nie jest wykorzystywane
sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Jest to bardzo wąsko rozumiana kategoria,
która oznaczatylko i wyłącznie nadwyżkę środków pieniężnych niezaangażowanychw pokrycie
deficytu budżetu w latach ubiegłych lub innych rozchodów lat ubiegłych.
Co do zasadywolne środki nie mają określonego przeznaczenia, natomiast pojawiają się
one w budżecie powiatu oraz wieloletnią prognozie finansową przy okazji dokonywania zmian
po stronie wydatków (nie mających odzwierciedlenia w dochodach powiatu), jako jedno ze
źródeł pokrycia deficytu, wymienionych w art. 21 7 ustawy o finansach publicznych.
Wolne środki za 2018 rok zostały wykorzystane

do pokrycia deficytu

budżetu

na 2019 rok, a w pozostałych latach do zbilansowania budżetów, co miało odzwierciedlenie
w uchwałach przedstawionych poniżej .
Uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nr 111/32/201
8 z dn. 28. 12.2018 r. wprowadzone
zostały do wieloletnią prognozy finansowej wolne środki w wysokości 938 543,47 zł, w celu

zbilansowaniabudżetu, ze względu na wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięciapn.:
,,Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna" do 2021 r.

Uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiegonr Vl1/70/2019 z dn. 02.04.2019r. w związku
ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięciapn.: ,,Budowa pływalni przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących

i

Sportowych

przy

ul. Gomulińskiego

w

Pruszkowie"

dokonano

zwiększenia wolnych środków w roku 2021 o kwotę 668 540,28 zł.
Uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nr VIII/77/2019 z dn. 21.05.2019 r. dokonano

zwiększeniakwoty wolnych środków w celu pokrycia wzrostu denlcytubudżetu w 2019 r.
o kwotę 167 000,00 zł, w wyniku wprowadzenia następującychwydatków:
1) przedłużenie licencji na oprogramowanie VULCAN -- Sigma, Płace, Kadry, Finanse oraz
na zakup zestawów komputerowych i monitorów (130 000,00 zł);
2) zakup serwera dla SPZZOZ w Pruszkowie (12 000,00);

3) dla Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie na zawarcie umów z trenerami, zakup
materiałów i usług związanych z organizacją Mazowieckiego Kongresu Młodych oraz na

zakupkserokopiarki(25000,00zł);
Ponadto w związku ze zmianą nakładów na realizację przedsięwzięciapn.: ,,Budowa
SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna w 2021 r." tą samą
uchwałą dokonano zwiększenia wolnych środków w roku 2020 o kwotę 4 000 000,00 zł.
Na dzień dzisiejszy wysokość wolnych środków rozdysponowanych w wieloletnią
prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego kształtuje się następująco:
W roku 2019

167 000,00 zł

W roku 2020 -- 4 000 000,00 zł
W roku 2021

1 607 083.75 zł

Razem:

5 774 083,75 zł

Kwota wolnych środków, która nie została uwzględniona w uchwałach przedstawionych
przez Zarząd Powiatu, wynosi 1 576 186,08 zł izostanie w kolejnych uchwałach
rozdysponowana m.in. na:

1) kary i odszkodowania w związku z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi

powiatowe(394000,00zł);
2) realizację porozumienia z Miejskim Zakładem Oczyszczaniaw Pruszkowie dotyczącego
zwrotu wydatków związanych z usunięciem pojazdów z dróg i wykonywaniem dozoru
tych pojazdów (70 000,00 zł);

3) przeprowadzeniecyfryzacji rejestrów Wydziału Architektury Starostwaz lat 2004-2015

(115000,00zł);
4) rekompensatępieniężną dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
za czas służb ponadnormatywnych (1 0 000,00 zł);

5) remont pomieszczeń kuchni główną i zaplecza kuchni w Domu Pomocy Społeczną
w Czubinie, zgodnie z nakazem nałożonym przez PaństwowegoWojewódzkiego

InspektoraSanitamego
(140 000,00zł);
6) zakup usługi cateringoweluwzględniająca dostarczanieżywności albo napojów
z uwzględnieniem diet dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
w związkuz remontemkuchni i zapleczakuchennego(48 000,00zł)
7) realizację zadań oświatowych, pozostała kwota w wysoko ci 799 18d0
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