Projekt
z dnia 15 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ......./....../2020
RADY GMINY CZERWONAK
z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 230b i 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia
2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r.
poz. 92 i z 2019 r. poz. 1903) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 158/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 50D850BF-6E87-4EDE-99A4-B19CA1C7C3D4. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia, jakie wzięto pod uwagę
przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 19 grudnia 2019 roku.
Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie
finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie
wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu
terytorialnego.
W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2020 zgodnie z planowaną zmianą budżetu co, zgodnie
z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości, ma swoje
odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.
W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej
w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:
Dochody:
W związku z planowanym na rok 2020 podpisaniem umowy z UMWW na dofinansowanie zadania
”Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie
działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
wprowadza dochody na rok 2020 w kwocie 66.410,88 zł. Łączne dochody na zadaniu wynoszą
442.739,20 zł, w 2020 r. - 66.410,88 zł, w 2021 r. - 376.328,32 zł .
Wydatki:
1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wprowadza nowe zadanie ”Wykonanie prac
związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr
ewidencyjny 294 - zachowanie retencji" realizowane w latach 2020 - 2021 w związku z przygotowaniem
wniosku o dofinansowanie zadania. Łączne nakłady wynoszą 520.869,65 zł, w 2020 r. - 78.130,45 zł,
w 2021 r. - 442.739,20 zł.
2. Wydział Dróg umniejsza wydatki na zadaniu „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez
gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych” w łącznej kwocie
362.084,48 zł w lata 2020 – 2025 w związku z korzystnym rozstrzygnięciem negocjacji z wykonawcą –
Enea Oświetlenie. Łączne nakłady wynoszą 1.091.237,68 zł, w 2020 r. - 183.922,48 zł (zmniejszenie
o kwotę 58.297,88 zł), w 2021 r. - 181.463,04 zł (zmniejszenie o kwotę 60.757,32 zł), w 2022 r. 181.463,04 zł (zmniejszenie o kwotę 60.757,32 zł), w 2023 r. - 181.463,04 zł (zmniejszenie o kwotę
60.757,32 zł), w 2024 r. - 181.463,04 zł (zmniejszenie o kwotę 60.757,32 zł), w 2025 r.- 181.463,04 zł
(zmniejszenie o kwotę 60.757,32 zł).
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