UCHWAŁA NR 61/VII/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 30 sierpnia 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.

Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej celem dostosowania wielkości w niej
prezentowanych do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2011roku, wynikające
z uchwały w sprawie zmian w budżecie, 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 z opóźnieniem w realizacji, zmieniono również harmonogram finansowania przedsięwzięcia:
Odkryj urok Borów Dolnośląskich  kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego
w subregionie Bory Dolnośląskie. Wskutek zmian wynikających z przeprowadzonych przetargów zmieniły się
wydatki planiowane na realizację pn. Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie
etap III i IV. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia, tj.
 Bezgraniczna  transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków
kolejowych i zwalczania pożarów lasów (projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska  Saksonia 20072013)
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 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Węgliniec (udział w projekcie systemowym współfinansowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 2013)
 Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca (projekt
partnerski Gminy Wegliniec oraz 14 wspólnot mieszkaniowych współfinansowany ze srodków EFRR
w ramach RPO WD na lata 20072013) 
 Studium wykonalności budowy sieci cieplnej w oparciu o odnawialne surowce dla gmin partnerskich Horka
i Węgliniec (projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska  Saksonia 20072013)

Id: BYIURSROKEPPUOSSICLCVBAKP. Podpisany

Strona 2

Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/VII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 61/VII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ
Zalacznik2.xls

