
UCHWAŁA NR XL/70/2018

RADY GMINY ZIELONKI

z dnia 28 czerwca 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz.  U.  z 2018 r.  poz.  994  z  późn.  zm.)  oraz  art.  226,  art.  229 i  art.  230 ust.  6  ustawy  z  dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) -

Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1

W uchwale  Nr XXXIV/109/2017 Rady Gminy Zielonki  z  dnia  28 grudnia 2017 roku w sprawie

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zielonki  zmienionej  Uchwałą  Nr  XXXV/5/2018  Rady

Gminy Zielonki z dnia 08.02.2018r., Nr XXXVI/18/2018 z dnia 15.03.2018r., Nr XXXVII/33/2018

z dnia  26.04.2018r.  oraz  Nr  XXXIX/39/2018  z  dnia  24.05.2018r.  -  wprowadza  się  następujące

zmiany:

1.  skreśla  się  dotychczasowe  brzmienie  załącznika  Nr  1,  obejmującego  prognozowane  wielkości

budżetu Gminy Zielonki w latach 2018 – 2030,

2.  w  miejsce  dotychczasowego  załącznika  Nr  1  wprowadza  się  nowy,  zgodnie  z załącznikiem

Nr 1 do niniejszej uchwały,

3.  skreśla  się  dotychczasowe  brzmienie  załącznika  Nr  2,  zawierającego  wykaz  wieloletnich

przedsięwzięć Gminy Zielonki, 

4.  w  miejsce  skreślonego  załącznika  Nr  2,  wprowadza  się  nowy,  zgodnie  z  załącznikiem

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Gminy Zielonki.

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                      Zielonki

                                                                                                            Ryszard Krawczyk



UZASADNIENIE:

Zmiany  ujęte  w  niniejszej  uchwale  dotyczą  aktualizacji  podstawowych  wielkości  budżetowych

zaplanowanych w budżecie gminy na 2018 rok oraz uwzględnienia w prognozie budżetu w latach

następnych kwot wynikających z planowanej emisji obligacji komunalnych (zał. nr 1). W zał. nr 2

dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

-  w  przedsięwzięciu:  1.1.2.3  Projekt  ZIT  nr  92  "Podniesienie  dostępności  infrastruktury  pieszo-

rowerowej  w  Gminie  Zielonki"  -  Budowa  ciągów  pieszo-rowerowych  wzdłuż  dróg  gminnych

i powiatowych - zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 400 000,00 zł,

- w przedsięwzięciu: 1.1.2.4 Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap - zmniejsza się limit

wydatków w 2018 roku o kwotę  243 000,00 zł (odliczony podatek vat),

- w przedsięwzięciu: 1.1.2.5 Projekt ZIT  nr 117 "Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg

Gminy Zielonki z siecią TEN-T" - zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 300 000,00 zł,

- w poz. 1.1.2.9 wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2018-2019 o nazwie Projekt RPO WM

pn."Budowa  instalacji  Odnawialnych  Źródeł  Energii",  łączne  nakłady  finansowe  zadania  to

3 047 000 zł,  w tym udział  mieszkańców 1  386 000,00  zł  oraz  spodziewane  dofinansowanie  UE

1 661 000,00 zł,

- w przedsięwzięciu: 1.3.1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy -

limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł, w roku 2019 o kwotę 200 000 zł,

- w przedsięwzięciu: 1.3.2.7 Projekty dróg gminnych  - rozwój infrastruktury drogowej zmniejsza się

limit wydatków w 2018 roku o kwotę 300 000,00 zł, natomiast w  roku 2020 wprowadza się limit

wydatków w wysokości 400 000,00 zł,

- w przedsięwzięciu: 1.3.2.8 Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Zieleńczanka - rozbudowa

bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o kwotę

100 000,00 zł.


