
UCHWAŁA NR 106/XXV/2016
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorzadzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm.) Rada Gminy w Opatowie postanawia :

§ 1. Do uchwały Nr 65/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatów na lata 2016 - 2022,  wprowadza się następujące zmiany :

1. W związku z planowaną realizacją zadania p.n „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice 
Duże”, wprowadza się następujące zmiany :

a/ zmniejsza się limit wydatków roku 2016 o kwotę 1.694.000,00 zł,
b/ okres realizacji zadania przyjmuje się na lata 2017 - 2018
c/ zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 8.768.947,00 zł,
d/ zwiększa się limit wydatków i kwotę łącznych nakładów finansowych do wysokości 8.768.947,00 zł.

2. Dla zadania p.n. „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” wprowadza się  zmiany wynikające z 
podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku aneksu do umowy :

a/ zmniejsza się limit  wydatków roku 2016 o kwotę 8.000,12 zł,
b/ zmniejsza się limit zobowiązań i kwotę  i łącznych nakładów finansowych do 

wysokości 40.499,62 zł.
3. Dla zadania p.n.  „Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej 

wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z 
obszaru Powiatu Kłobuckiego” wprowadza się następujace zmiany :

a/ zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 11.000,00 zł,
b/ zwiększa się łączną kwotę nakładów finansowych do wysokości 11.000,00 zł.

§ 2. Zmiany występujące w § 1 wprowadza się do załączników Nr 1 i Nr 2 uchwały Nr 65/XVIII/2015 z dnia 
30 grudnia 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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wyniosła 23.296.250,32 zł,
w tym :
- dochody bieżące 22.205.694,98 zł,
- dochody majątkowe 1.090.555,34 zł.

Kwota wydatków po uwzględnieniu w/w zmian wyniosła 23.965.063,19 zł,
w tym :
- wydatki bieżące 21.226.795,30 zł,
- wydatki majątkowe 2.738.267,89 zł.

1. Dla zadania p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże”
wprowadzono następujące zmiany :

a/ w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata 2017 - 2018 zmniejszono kwotę
dochodów, które zaplanowano jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego na 2016 r. oraz kwotę wydatków, o 1.694.000,00 zł,

b/ w prognozie uwzględniono wartość koszorysową zadania, która wynosi brutto 8.768.947,00
zł. Realizacja będzie przebiegała w latach :
- w roku 2017 kwota 3.001.958 zł,
- w roku 2018 kwota 5.766.989 zł.

c/ w celu sfinansowania zadania, jeżeli jego kwota po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego nie ulegnie znacznemu obniżeniu, niezbędne będzie podjęcie pożyczki bądź
kredytu w kwocie 1.600.000,00 zł. Podjęcie tego zobowiązania uwzględniono w załączniku
Nr 1 do uchwały ( kol. 4.3 dla roku 2018).
Spłatę podjętego zobowiązania przyjęto na lata 2019 - 2022 .

2. W związku z realizacją zadania p.n. „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”, wskutek
zmiany wynikającej z podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku aneksu do
umowy, zmniejsza się limit wydatków roku 2016 o kwotę 8.000,12 zł.

3. Dla zadania p.n. „Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej wspierającego
świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu
Kłobuckiego", zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł, przypisując ją do roku
2018.

Objaśnienia zmian przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2016 - 2022

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 65/XVIII/2015 z dnia 30.12.2015 r. uwzględniono zmiany, które
wystąpiły w następujących pozycjach :

- Zarządzenie Nr 0050.31.2016 z dnia 30.09.2016 r.
- Zarządzenie Nr 0050.32.2016 z dnia 24.10.2016 r.
- Uchwała Nr 105/XXV/2016 z dnia 27.10.2016 r.

D O C H O D Y

Po wprowadzeniu zmian, które wystąpiły w w/w dokumentach kwota dochodów ogółem

W Y D A T K I
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