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UCHWAŁA NR XLII/225/2018
RADA GMINY W DORUCHOWIE
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/205/2017 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Doruchów na lata 2018-2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017r. , poz. 2077 ze zm.)
Rada Gminy w Doruchowie uchwala, co następuje;
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/205/2017 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Doruchów na lata 2018-2022 (zmienionym: Uchwałą Nr
XL/214/2018 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 12 marca 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2022 otrzymuje nowe brzmieniezgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały
2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje nowe brzmienie zgodniez załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Objaśnienia do zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2018-2022
Rada Gminy w Doruchowie w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Doruchów na lata
2018-2022 dokonuje następujących zmian:
Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zmiany wynikające z podjętej uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
Przychody
W roku 2018 wprowadzono kwotę 1.739.033,- zł jako nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.W związku ze
zmianami zwiększono deficyt budżetu o powyższą kwotę, który pokrycie znajduje w nadwyżce.
Jednocześnie zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania, które jest realizowane przy
współudziale środków unijnych w kwocie 584.733,00zł.
Rozchody
W roku 2018 zaplanowano spłatę zaciągniętych kredytów. Z uwagi iż gmina o środki ubiegać się będzie
w późniejszym terminie, spłatę rozpocznie od roku 2019.
Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:
W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:
1.„Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnichw Publicznym
Przedszkolu w Doruchowie” zwiększono łączne nakłady o kwotę 41.858,- dla roku 2019.
2. „Budowa ciągu przemysłowego w Oczyszczalni ścieków w Doruchowie” Nakłady na zadanie zostały
przeniesione do pozycji wydatków na programy, projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Podyktowane jest podpisaniem umowy na dofinansowanie w ramach projektu Beter
Effciency for Industrial Sewege Treatment Łączne planowane nakłady na wydatki bieżące i majątkowe stanowią
kwotę 1.111.627,00 zł. z okresem realizacji 3 lat tj. od roku 2017-2020. Na rok 2018 zaplanowano kwotę limitu
136.699,00 zł.
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