UCHWAŁA NR 58/VI/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 14/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 20112024.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2011 – 2024, który
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2011 – 2024, który
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej celem dostosowania wielkości w niej
prezentowanych do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2011, wynikające
z uchwały w sprawie zmian w budżecie, wprowadzenia nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy z roku ubiegłego (287 645,00 zł), jak również planowanych w następnych latach
zmian wartości limitów wydatków na przedsięwzięcia.
Zmieniono wartości limitów na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami
wynikającymi z przeprowadzonych przetargów (Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu) oraz
pozyskaniem w br. środków na realizację IV etapu zadania pn. Konserwacja zabytkowych ruin kościoła
poewangelickiego w Ruszowie etap III i IV.
Zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia Przebudowa i rewitalizacja parku w Ruszowie
w zwiazku z opłatami zwiazanymi z procedurą odbioru robót.
Wprowadzono zmiany wartości limitów na przedsięwzięcia zaliczane do innych rodzajów w związku ze
zwiększeniem limitu wydatków na realizację zadania: Budowa ujęcia wody w Okrąglicy; Modernizacja dróg
i chodników na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, budowa placu zabaw przy Sz.P. w Ruszowie.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/VI/11
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 58/VI/11
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls
Wykaz przedsięwzięć do WPF
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