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Pani

Monika Wąsik-Kudla 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej.

Uzasadnienie: W załączniku nr 1 do uchwały w związku ze zmianami budżetu na 2013 r. po stronie 

dochodów i wydatków dokonano zmiany planu w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2013 

po stronie dochodów i wydatków. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 929.562,27 zł, w tym 

dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 

637.134,27 zł, zmniejszono natomiast dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 213.607,00 zł. 

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uległy 

zwiększeniu o kwotę 506.035,00 zł. Wydatki ogółem również zwiększono o kwotę 929.562,27 zł, 

w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 625.134,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 

kwotę 304.428,00 zł.

Natomiast w załączniku nr 2 do uchwały zmniejszeniu uległ limit wydatków w roku 2013 r. oraz 

łączne nakłady dla przedsięwzięcia „przebudowa boiska sportowego w Krępnej” o kwotę 

2.107 zł. Zwiększono natomiast limit wydatków w roku 2013 r. oraz łączne nakłady o kwotę 

294 535 zł zadania pn. „zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze 

sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina i Osadników”. Wykreślono zadanie o nazwie 

„Fundusz Sołecki wsi Żyrowa - budowa parkingu w rejonie ul. Ogrodowej” ze względu na 

rezygnację społęczności Żyrowej z dalszej realizacji zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, 

zadanie to stało się zadaniem jednorocznym i nie spełnia definicji przedsięwzięcia. Skróceniu do 

roku 2014 uległ okres realizacji dwóch zadań realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich tj 

„ zagospodarowanie działki nr 279/5 KM 3 Rozwadza w zakresie małej achitektury 1) Fundusz 

Sołecki wsi Rozwadza 2) wkład gminy” oraz „ Fundusz Sołecki wsi Oleszka -  ułożenie koryt 

betonowych z kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa”.

Ujęto również trzy nowe przedsięwzięcia, których realizacja przypada na lata 2013 i 2014 , są to : 

„ Perły zdzieszowickiego krajobrazu -  Zdzieszowice w krainie Św. Anny”- zadanie realizowane



przy współudziale środków europejskich, „zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka” oraz 

„ wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach”.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć ujęto zadania zaplanowane do realizacji w roku 2014 iw  łatach 

następnych, są to: „ Fundusz sołecki wsi Januszkowice- budowa budynku wielofunkcyjnego w 

Januszko wicach -  wymiana stolarki okiennej” oraz „ przebudowa budynku Żłobka”.

Zgodnie z treścią art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot 

wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ 

stanowiący j.s.t.


