Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 - 2021 Gminy Kwidzyn
do Uchwały Nr XXVIII / 175/16 z dnia 30 czerwca 2016r.

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

Nr XXVIII/174/16

w budżecie Gminy Kwidzyn Uchwałą Rady

z dnia 30 czerwca

2016r zachodzi

konieczność

tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej - zmieniono w 2016r plan

dochodów i wydatków. W 2017 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych

o kwotę

180 000 zł, a o tę kwotę zwiększono plan rozchodów. W roku 2018 zmniejszono

plan

wydatków bieżących o kwotę 9 000 zł, a o tę kwotę zwiększono plan rozchodów. W roku
2019 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 466500 zł, a o tę kwotę zmniejszono
plan rozchodów. W 2020 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 727 500 zł,
a o tę kwotę zmniejszono

plan rozchodów.

W roku 2021 zmniejszono

plan wydatków

majątkowych o kwotę 1 005 000 zł, a o tę kwotę zwiększono plan rozchodów.
Wskaźniki

spełniają

relacje

zgodnie

z

ustawą

o

finansach

publicznych

z

dnia

27 sierpnia 2009r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.).

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć - wprowadzono następujące zmiany:
1)

wydatki majątkowe

na programy,

projekty

lub zadania związane

z programami

realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej:
-"Termomodemizacja
Kwidzyn" -

budynków

użyteczności

publicznej

na terenie

gmmy

Gimnazjum w Liczu - (po zmianie: łączne nakłady finansowe

481000 zł, zmniejsza się limit wydatków w roku 2016 o 127000 zł, tj. do kwoty
400000 zł).
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
a)

wydatki bieżące - wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
-"Odbieranie

i zagospodarowanie

odpadów komunalnych"

na lata 2016-2019

łączne nakłady finansowe 3 432000 zł, limit wydatków w 2016 r - 858000 zł,
w 2017r - 858 000 zł, w 2018r - 858 000 zł, w 2019r - 858 000 zł.
-"Utrzymanie

i

prowadzenie

Komunalnych"

na lata 2016-2020 łączne nakłady finansowe 352000

wydatków w 2016 r - 32000

Punktu

wydatki majątkowe:

Zbierania

Odpadów
zł, limit

zł, w 2017r - 80000 zł, w 2018r - 80000 zł,

w 2019r - 80 000 zł, w 2020r - 80 000 zł.
b)

Selektywnego

- "Budowa drogi osiedlowej w Gurczu" (po zmianie łączne nakłady finansowe
540 000 zł, zmniejsza się limit wydatków w roku 2016 o 120 000 zł, tj. do kwoty
490000 zł),
- "Budowa odcinka drogi w Tychnowach"
(zmienia się okres realizacji na lata 2015-2016,

po zmianie łączne nakłady

finansowe 422020 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 350000
zł

-

do

kwoty

405 500

zł,

natomiast

zmniejsza

się

limit

wydatków

w 2017 roku o 850 000 zł- do kwoty Ozł),
- "Modernizacja

drogi Korzeniewo

-Mareza"

(po zmiame

łączne

nakłady

finansowe 1 310 000 zł, zmniejsza SIę limit wydatków w roku 2016 o kwotę
2060000

zł, tj. do kwoty 1 300000 zł).

- .Poprawa stanu dróg lokalnych" - zmieniono nazwę zadania (po zmianie łączne
nakłady finansowe 1992258

zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o

kwotę 40000 zł, tj. do kwoty 704000 zł).
W związku z powyższymi

zmianami

odpowiednio

dokonano zmian w łącznych

nakładach finansowych i limicie zobowiązań.
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