UCHWAŁA NR 146/20
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec stanowiącej Załącznik Nr 1
i w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 112/19 Rady Gminy
Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec, zgodnie
z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: B9F74426-B6DC-4052-BDA4-A201663E5B61. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 146/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 15 czerwca 2020 r.
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec stanowiącej Załącznik Nr 1
i w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 20/18 Rady Gminy
Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec, w zakresie
stanu dochodów po zmianach ogółem (zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych) oraz stanu wydatków
po zmianach ogółem (zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych). Przedmiotowe zmiany wynikają
z korekt wprowadzanych w budżecie gminy poprzez uchwałę rady gminy, jak i zarządzenia wójta gminy.
W załączniku dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej, oprócz najistotniejszych zmian po stronie planów
dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych), dokonano również innych istotnych zmian, tj.:
1) dokonano zmiany planie przychodów budżetu gminy na 2020 r., tj. zmniejszono kwotę przychodów z tytułu
innych źródeł (wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 600.000,00 zł;
2) zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy na 2020 r. z kwoty 641.165,86 zł, do kwoty 41.165,86 zł,
3) zwiększony został plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku do kwoty 1.045.000 zł,
4) nie uległa zmianie kwota długu budżetu gminy na koniec 2020 r.
Ponadto wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w następującym zakresie:
1) przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn.
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości
Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj” – w związku z podpisanym aneksem do zawartej umowy
w sprawie dotacji, rozliczenie zadania zostaje przesunięte na lata 2021-2022. Kwoty wysokości dotacji
nie ulegają zmianie i wynoszą odpowiednio w 2021 – 300.000 zł i 2022 – 300.000 zł,
2) przedsięwzięcie pn. „ Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie
budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach” – zwiększony zostaje plan wydatków na ten cel w 2021 r. o kwotę
297.100 zł.
3) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu
pieszo-rowerowego” – zmianie ulega harmonogram czasowy i kwotowy realizacji zadania. Będzie ono
realizowane w latach 2020-2021 w odpowiednich kwotach wydatków: 2020 – 9.840 zł i 2021 – 80.160 zł,
4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora
i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach, Etap I” – zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023.
Etap I przewiduje wymianę poszycia dachowego budynku wraz ze wzmocnieniem jego konstrukcji.
W poszczególnych latach planuje się następujące kwoty wydatków: 2020 – 430.000 zł, 2021 – 800.000 zł
i 2022 – 800.000 zł.
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