
        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 ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 229,231 i 232 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2017r., poz. 2077 ze zmianami) 
 

Rada Gminy Mielec 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2019 rok dokonuje 
się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 
2019-2038, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały: 
 
1) Wprowadzone zmiany dotyczyły: 
a) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 671 775,30 zł 
    z czego: 
    - dochody bieżące w kwocie  606 509,71 zł, 
    - dochody majątkowe w kwocie 65 265,59 zł, 
b) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12 400 zł 
    z czego: 
    - dochody bieżące w kwocie  12 400 zł, 
c) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 780 455,10 zł 
    z czego: 
    - wydatki bieżące w kwocie  646 775,30 zł, 
    - wydatki majątkowe w kwocie 133 679,80 zł, 
d) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 91 079,80 zł 
    z czego: 
    - wydatki bieżące w kwocie  91 079,80 zł, 
e) zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2019 o kwotę            
    48 zł, 
f) zwiększenie przychodów z tytułu „„Przychodów z zaciągniętych  pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym” o kwotę 48 zł na sfinansowanie deficytu. 

2. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą długu na 
lata 2019 – 2038, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
 
 



§ 2 
 

1. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowy projekt realizowany przy 
dofinansowaniu środkami unijnymi pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie 
Mielec" realizowanego w latach 2019 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa,  stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady 
Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 
1) Wprowadza się do realizacji nowy projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w 
Gminie Mielec" realizowanego w latach 2019 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację 
w wysokości łącznych nakładów 56.000 zł, z czego; w 2019 roku 47.100 zł, a w 2020 
roku w kwocie 8.900 zł. 
2) W związku z wprowadzeniem projektu, o który mowa w w ust. 1 wprowadza się kwoty 
limitu wydatków w wysokości 56.000 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: 
a) w 2019 roku ustala się limit wydatków w kwocie 47.100 zł, 
b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie 8.900 zł, 
3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w projektu w wysokości ustalonych limitów 
wydatków w wysokości 56.000 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: 
a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 47.100 zł, 
b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 8.900 zł. 

 
2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowy projekt realizowany przy 
dofinansowaniu środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą" 
realizowanego w latach 2019 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III 
„Czysta energia”,  stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 
ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 
III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 
1) Wprowadza się do realizacji nowy projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec 
(kotły gazowe i ogrzewanie biomasą"  realizowanego w latach 2019 – 2020 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i dokonuje się 
zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację w wysokości łącznych 
nakładów 1.655.912,60 zł, z czego; w 2019 roku 20.000 zł, a w 2020 roku w kwocie 
1.635.912,60 zł. 
2) W związku z wprowadzeniem projektu, o który mowa w w ust. 2 wprowadza się kwoty 
limitu wydatków w wysokości 1.655.912,60 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: 
a) w 2019 roku ustala się limit wydatków w kwocie 20.000 zł, 
b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie 1.635.912,60 zł, 
3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w projektu w wysokości ustalonych limitów 
wydatków w wysokości 1.655.912,60 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: 
a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 20.000 zł, 
b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 1.635.912,60 zł. 

 



3. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowy projekt realizowany przy 
dofinansowaniu środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek)" realizowanego w latach 
2019 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”,  
stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy 
Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 
1) Wprowadza się do realizacji nowy projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec 
(kotły na ekogroszek)"  realizowanego w latach 2019 – 2020 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i dokonuje się zabezpieczenia 
środków finansowych na jego realizację w wysokości łącznych nakładów 645.040 zł, z 
czego; w 2019 roku 10.000 zł, a w 2020 roku w kwocie 635.040 zł. 
2) W związku z wprowadzeniem projektu, o który mowa w w ust. 2 wprowadza się kwoty 
limitu wydatków w wysokości 645.040 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: 
a) w 2019 roku ustala się limit wydatków w kwocie 10.000 zł, 
b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie 635.040 zł, 
3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w projektu w wysokości ustalonych limitów 
wydatków w wysokości 645.040 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: 
a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 10.000 zł, 
b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 635.040 zł. 

 
4. 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.   
 

§ 3 
 

1. Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań związanych z 
realizacją w latach 2019-2020 przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o 
finansach  publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do 
kwoty 2.279.852,60 zł, w tym na poszczególne projekty planowane do realizacji w 
następujących kwotach: 
1) rok 2020 - Projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec" do kwoty 
8.900 zł,  
2) rok 2020 - Projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i 
ogrzewanie biomasą" do kwoty 1.635.912,60 zł, 
3) rok 2020 – Projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek)" 
do kwoty 635.040 zł. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY MIELEC 

              Bogdan Cygan 


