UCHWAŁA NR 144/XI/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 16 grudnia 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, wynikających
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 odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego
i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej usunięto zapisy dotyczą zabezpieczenia środków na ten cel.
Zaktualizowano również harmonogram finansowania przedsięwzięcia pn. Bezgraniczna  transgraniczna
specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów
lasów.
Zaktualizowano harmonogramy realizacji operacji w celu ich dostosowania do złożonych dokumentów
aplikacyjnych.
 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Zielonce
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 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu
W części dotyczącej programów, projektów i zadań pozostałych wykreślono przedsięwzięcia, które nie będą
realizowane w kolejnych latach, tj.:
 Modernizacja budynków SP w Ruszowie wraz z zagospodarowaniem terenu;
 Modernizacja budynku gimnazjum w Ruszowie;
 Modernizacja budynku gimnazjum w Węglińcu;
 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie;
 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu (zadanie to zostało włączone do przedsięwzięcia pn.
Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu);
Zaktualizowano limity wydatków w zakresie Budowy placu zabaw w Czerwonej Wodzie
W wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,
zaktualizowano limity wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół.
W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowano wielkości prognozowane do przyjętego projektu
budżetu i projektu WPF na lata 20122024
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 144/XI/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 144/XI/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa - Przedsięwzięcia
Zalacznik2.xls

