
                              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 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 229,231 i 232 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.             
z 2016r., poz. 1870 ze zmianami) 
 
 

Rada Gminy Mielec 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2017 rok 
dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty 
długu na lata 2017-2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 
2. Wprowadzone zmiany dotyczyły: 
1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 145 057 zł 
    z czego: 
    - dochody bieżące w kwocie  1 145 057 zł, 
2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 521 648 zł 
    z czego: 
    - dochody bieżące w kwocie  1 521 648 zł, 
3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 370 516 zł 
    z czego: 
    - wydatki bieżące w kwocie  576 516 zł, 
    - wydatki majątkowe w kwocie 794 000 zł, 
4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 190 640 zł 
    z czego: 
    - wydatki bieżące w kwocie  1 190 640 zł, 
5) zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2017 o kwotę           
556 467 zł, 
6) zwiększenie przychodów z tytułu „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 
ust. 2, pkt 6 ustawy” o kwotę 556 467 zł na sfinansowanie deficytu, 
7) zmniejszenie przychodów z tytułu „Przychodów z zaciągniętych  pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym” o kwotę 102 937,75 zł,                                                                               
8) zmniejszenie rozchodów z tytułu „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów” o kwotę 102 937,75 zł. 
 
3. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty 
długu na lata 2017 – 2027, 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 miejscowościach 
Rzędzianowice i Wola Mielecka stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w 
art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do 
Uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 
1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej programu inwestycyjnego, 
polegający na wprowadzeniu korekt w zaplanowanych do wykonania w miejscowości 
Wola Mielecka w roku 2017 prac budowlanych związanych z budową sieci 
kanalizacyjnej. Zmiany dotyczą zwiększenia i zmniejszenia zakresu działań 
inwestycyjnych na ostatnim etapie budowy sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej  
polegającym na wydłużeniu odcinków sieci kanalizacyjnej w związku z rozbudową 
infrastruktury mieszkaniowej (nowe domy jednorodzinne) i wyniku nowych 
uzgodnień, zmiany tras uwzględniających bezkolizyjność budowanej sieci względem 
pozostałej infrastruktury, odtworzeniu dróg po pracach budowlanych (tłuczeń, asfalt), 
prowadzenie inwestycji na tereny zagrożonych powodzią, zakup działki w związku ze 
zmianą miejsca posadowienia pompowni, dokonania weryfikacji kosztorysów 
finansowych tych inwestycji oraz wyceną  wartości zadania w postępowaniu 
przetargowym. 
W związku z dokonanymi zmianami dokonuje się zabezpieczenia środków 
finansowych na realizację zadania inwestycyjnego w sposób następujący:  
1) Program dla Woli Mieleckiej: 
a) Łączna wartość nakładów wynosi 5.196.770,84 zł. 
b) Limity wydatków na rok 2017 zwiększa się z kwoty 500.000 zł do kwoty 835.000 zł, 
c) W związku z dokonanymi powyżej zmianami kwoty limitu wydatków, limit 
zobowiązań w roku 2017 zwiększa się z kwoty 500.000 zł do kwoty 835.000 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 
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