
        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 2013 r., poz. 594, z późniejszymi zmianami), art. 
229,231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)  

 
Rada Gminy Mielec 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2014 rok  
dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty 
długu na lata 2014-2023, w brzmieniu  stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.  
 
2. Wprowadzone zmiany dotyczyły: 
    1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę                    1.040.311,18 zł 
        z czego: 
        - dochody bieżące w kwocie                   900.311,18 zł 
        - dochody majątkowe w kwocie              140.000,00 zł 
 
    2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę                        40.862,00 zł 
        z czego: 
        - dochody bieżące w kwocie                     40.862,00 zł 
 
    3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę                     1.855.398,55 zł 
        z czego: 
        - wydatki bieżące w kwocie                1.108.398,55 zł  
        - wydatki majątkowe w kwocie               747.000,00 zł  
 
    4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę                       240.862,00 zł 
        z czego: 
        - wydatki bieżące w kwocie                       40.862,00 zł 
        - wydatki majątkowe w kwocie                200.000,00 zł 
 
    5) zwiększenie kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na  
        rok 2014 o kwotę                615.087,37 zł 
 
    6) zwiększenie przychodów z tytułu „Wolnych środków, o których  
        mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę                                  615.087,37 zł       
        
3. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty    
    długu na lata 2014 – 2023, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej   
    uchwały.  

 



 
§ 2 

 
1. Zmienia się zakres wykonywania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy”, stanowiącego 
przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/311/2013 Rady 
Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 
 
1)  Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, 
polegający na przeniesieniu z roku 2013 na rok 2014 wykonania części prac 
modernizacyjnych zewnętrznych budynku administracyjnego UG Mielec oraz 
zwiększenie zakresu prac dotyczących zabudowy pomieszczenia przeznaczonego 
na archiwum zakładowe oraz zabezpiecza się środki finansowe w łącznej kwocie 
nakładów 2.593.044,88 zł.  
      
2) Dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięciu, o którym mowa    
    w ust. 1 w sposób następujący: 
    - w 2014 r. zwiększa się limit wydatków z kwoty 1.270.961,85 zł do kwoty  
      1.357.961,85 zł, 
 
3) Dokonuje się zmian kwot limitu zobowiązań związanych z realizacją    
    przedsięwzięcia, w sposób następujący: 
    - w 2014 r. zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 450.000 zł do kwoty 537.000 zł, 
     

§ 3 
 

1. Zmienia się zakres wykonywania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy w 
placówkach oświatowych – budowa Sali gimnastycznej w ZS Chorzelów” 
stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/311/2013 Rady 
Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 
 
1)  Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, 
polegający na przeniesieniu z roku 2013 na rok 2014 wykonania części prac 
wykończeniowych Sali gimnastycznej ZS w Chorzelowie oraz zwiększenie zakresu 
prac dotyczących wykonanie modernizacji istniejących placów i dróg wewnętrznych, 
ogrodzenia oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zabezpiecza się 
środki finansowe w łącznej kwocie nakładów 3.595.000 zł.  
      
2) Dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięciu, o którym mowa    
    w ust. 1 w sposób następujący: 
    - w 2014 r. zwiększa się limit wydatków z kwoty 851.836 zł do kwoty  
      1.371.836 zł, 
 
3) Dokonuje się zmian kwot limitu zobowiązań związanych z realizacją    
    przedsięwzięcia, w sposób następujący: 
    - w 2014 r. zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 851.836 zł do  
      kwoty 1.331.836 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. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
       PRZEWODNICZĄCA  
                                                                        RADY GMINY MIELEC  
 
 
       MAGDALENA BANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


