Projekt
Uchwała Nr …………….
Rady Gminy Mielec
z dnia …………………..
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 229,231
i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późniejszymi zmianami) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Mielec
uchwala co następuje:
§1
1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2011 rok
dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty
długu na lata 2011-2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Wprowadzone zmiany dotyczyły:
1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę
z czego:
- dochody bieżące w kwocie
134 684,00 zł
2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę
z czego:
- dochody bieżące w kwocie
66 213,00 zł
3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę
z czego:
- wydatki bieżące w kwocie
134 684,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie
1 000,00 zł
4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę
z czego:
- wydatki bieżące w kwocie
67 213,00 zł

134 684,00 zł

66 213,00 zł

135 684,00 zł

67 213,00 zł

3. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2011 – 2019, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§2
1. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie bieżące – „Opracowanie
Projektu III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Mielec”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa
w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku
Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec,
w następujący sposób:
1) Wprowadza się do realizacji nowe zadanie bieżące pn. „Opracowanie
Projektu III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Mielec” i dokonuje się zabezpieczenia w 2012 roku
środków finansowych na jego realizację w wysokości 30 000 zł koniecznych do
jego realizacji.
2) W związku z wprowadzeniem zadania, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się
w 2012 roku na przedsięwzięciu kwotę limitu w wysokości 30 000 zł.
§3
1. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie bieżące – „Opracowanie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego
w Woli Mieleckiej”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4
pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały
Nr III/15/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:
1) Wprowadza się do realizacji nowe zadanie bieżące pn. „Opracowanie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego
w Woli Mieleckiej” i dokonuje się zabezpieczenia w 2012 roku środków
finansowych na jego realizację w wysokości 38 000 zł koniecznych do jego
realizacji.
2) W związku z wprowadzeniem zadania, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się
w 2012 roku na przedsięwzięciu kwotę limitu w wysokości 38 000 zł.
§4
1. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie bieżące – „Opracowanie
Projektu II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Mielec”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa
w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku
Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec,
w następujący sposób:
1) Wprowadza się do realizacji nowe zadanie bieżące pn. „Opracowanie
Projektu III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Mielec” i dokonuje się zabezpieczenia na jego
realizację
środków w wysokości 18 450 zł z czego: w 2011 roku 4 920 zł, a w 2012 roku

13 530 zł koniecznych do jego realizacji.
2) W związku z wprowadzeniem zadania, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się
kwoty limitu w wysokości 18 450 zł wydatków na przedsięwzięciu w sposób
następujący:
a) w 2011r . ustala się limit wydatków w kwocie 4 920 zł;
b) w 2012r . ustala się limit wydatków w kwocie 13 530 zł;
§5
1. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie bieżące – „Opracowanie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego
Szydłowiec – las”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4
pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały
Nr III/15/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:
1) Wprowadza się do realizacji nowe zadanie bieżące pn. „Opracowanie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego
Szydłowiec – las” i dokonuje się zabezpieczenia na jego realizację
środków w wysokości 24 600 zł z czego: w 2011 roku 6 150 zł, a w 2012 roku
18 450 zł koniecznych do jego realizacji.
2) W związku z wprowadzeniem zadania, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się
kwoty limitu w wysokości 24 600 zł wydatków na przedsięwzięciu w sposób
następujący:
a) w 2011r . ustala się limit wydatków w kwocie 6 150 zł;
b) w 2012r . ustala się limit wydatków w kwocie 18 450 zł;
§6
1. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie bieżące – „Wykonanie
analizy hydrologicznej określających granice terenów zalewowych w rejonie
projektowanej strefy przemysłowej w Woli Mieleckiej”, stanowiącego
przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy
Mielec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:
1) Wprowadza się do realizacji nowe zadanie bieżące pn. „Wykonanie
analizy hydrologicznej określających granice terenów zalewowych w rejonie
projektowanej strefy przemysłowej w Woli Mieleckiej” i dokonuje się
zabezpieczenia w 2012 roku środków finansowych na jego realizację
w wysokości 14 760 zł koniecznych do jego realizacji.
2) W związku z wprowadzeniem zadania, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się
w 2012 roku na przedsięwzięciu kwotę limitu w wysokości 14 760 zł.
§7
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§8
Określa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2
ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały, ogółem do kwoty 8.469.465 zł, w tym:
1) w 2012 r. do kwoty 3.412.760 zł;
2) w 2013 r. do kwoty 2.056.705 zł,
3) w 2014 r. do kwoty 3.000.000 zł.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
ZENON SKIBA

