
        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 2015 r., poz. 1515), art. 229,231 i 232 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., 
poz. 885 ze zmianami)  

 
Rada Gminy Mielec 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2015 rok  
dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty 
długu na lata 2015-2024, w brzmieniu  stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.  
 
2. Wprowadzone zmiany dotyczyły: 
    1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę                    2 127 520,74 zł 
        z czego: 
        - dochody bieżące w kwocie                1 468 177,99 zł 
        - dochody majątkowe w kwocie              659 342,75 zł 
 
    2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę                      585 652,53 zł 
        z czego: 
        - dochody bieżące w kwocie                      5 774,53 zł 
        - dochody majątkowe w kwocie             579 878,00 zł 
 
    3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę                    2 239 924,74 zł 
        z czego: 
        - wydatki bieżące w kwocie                  1 684 747,74 zł  
        - wydatki majątkowe w kwocie                555 177,00 zł  
 
    4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę                  2 104 884,62 zł 
        z czego: 
        - wydatki bieżące w kwocie                      25 178,53 zł 
        - wydatki majątkowe w kwocie            2 079 706,09 zł 
 
    5) zwiększenie kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na  
        rok 2015 o kwotę           1 900 328,09 zł 
 
    6) zmniejszenie przychodów z tytułu „Przychody z zaciągniętych  pożyczek  
        i kredytów na rynku krajowym” o kwotę                                        1 900 328,09 zł       
        
3. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty    
    długu na lata 2015– 2024, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej   
    uchwały.  



 
§ 2 

 
1. Zmienia się zakres wykonywania Programu inwestycyjnego w zakresie 
Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w miejscowości Wola Mielecka 
stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2014 Rady Gminy 
Mielec z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 
 
1)  Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej programu inwestycyjnego, 
polegający na zmniejszeniu kwoty wydatków budżetowych zaplanowanych na 
realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej”. Zmiana kwoty 
wydatków powstała w związku ze złożeniem w postępowaniu przetargowym oferty 
cenowej w niższych niż planowano w kosztorysie inwestorskim wartościach.  
W związku z zaistniałymi zmianami dokonuje się zmiany wartości łącznych nakładów 
finansowych oraz dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków i zobowiązań.  
 
a) dokonuje się zmniejszenia łącznej wartość nakładów z kwoty 6.780.250 zł do     
    kwoty 4.861.770,84 zł, 
b) dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków roku 2015 z kwoty 4.086.032 zł do  
    kwoty 2.167.552,84 zł, 
b) dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań roku 2015 z kwoty 4.086.032 zł do  
    kwoty 2.167.552,84 zł, 

 
§ 3 

 
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. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
       PRZEWODNICZĄCY 
                                                                        RADY GMINY MIELEC  
 
 
         JAN KOŁODZIEJ 
 


