Uchwała Nr XLII 275/17
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 31 sierpnia 2017r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kwidzyn na lata 2017-2030

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 20 16r. poz. 1870 ze zm.' ),
uchwala się, co następuje:

§ l. W uchwale Nr XXXIII! 210 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030,
zwanej dalej" uchwałą", wprowadza się następujące zmiany:
1)

załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2)

załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn
i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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l Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984, 2260,
z 2017r. poz. 191,659, 933,935, 1089, 1537.
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Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2030 Gminy Kwidzyn
do Uchwały Nr XLI/275f17 z dnia 31 sierpnia 2017r.

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:
Na podstawie zmian wprowadzonych
Gminy

Kwidzyn

Nr

XLI/274117

w budżecie Gminy Kwidzyn Uchwałą Rady

z dnia

31

sierpnia

2017r.

zachodzi

konieczność

wprowadzenia tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej - zmieniono w 2017r. plan
dochodów

i wydatków.

W roku 2018 zwiększono

plan dochodów bieżących o kwotę

42000 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 42000 zł.
Wskaźniki

spełniają

relacje

zgodnie

z

ustawą

o

finansach

publicznych

z

dnia

27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.).

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć - wprowadzono następujące zmiany:
1) wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami

realizowanymi

z udziałem środków z Unii Europejskiej:
a)

wydatki bieżące - bez zmian,

b)

wydatki majątkowe - bez zmian.

2)

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
a)

wydatki bieżące - bez zmian,

b)

wydatki majątkowe - dokonuje się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu

osiedle Leśna" - zwiększa się limit

wydatków w 2017 roku o 5O 000 zł, tj. do kwoty 510 000 zł,
- "Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych

na terenie Gminy Kwidzyn"

- zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o 14 000 zł, tj. do kwoty 138 000 zł,
- przenosi

się zadanie inwestycyjne

jednoroczne

pn. "Opracowanie

dokumentacji

projektowej na zadania kanalizacyjne" do przedsięwzięć w WPF z okresem realizacji
na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe 79 000 zł, limit wydatków w 2017 roku
37 000 zł, limit wydatków w 2018 roku w kwocie 42 000 zł.
W związku z powyższymi

zmianami

odpowiednio

dokonano zmian w łącznych

nakładach finansowych i limicie zobowiązań.

JT
grodzka

