UCHWAŁA NR 194/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 14 stycznia 2021 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 z późn. zm.) 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 191/20 Rady
Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 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.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 194/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 14 stycznia 2021 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 191/20 Rady Gminy
Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 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.
Dokonuje się zmian w planie finansowym przedsięwzięć:
1) „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I” – zwiększa się limit
wydatków majątkowych na 2021 r. o łączną kwotę 291.082 zł,
2) „Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach,
Etap I” – zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2021 r. o kwotę 150.000 zł.
Ponadto dokonuje się korekty w planie przychodów budżetu gminy na 2021 r., tj.:
1) zwiększa się plan przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.000,00 zł (środki pochodzą ze
spłaty pożyczki udzielonej Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura z siedzibą w Koźlice 1 na wyprzedzające
finansowanie realizacji projektu pn. „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości” w ramach Programu
Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020),
2) zwiększa się plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 984.000,00 zł (środki
pochodzą z niewykorzystanej w 2020 r. kwoty dochodów z RPIL przeznaczonych dla Gminy Zgorzelec).
W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy wynosić będzie 1.527.165,86 zł.
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