UCHWAŁA Nr X/ 67/ 2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata
2011 - 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Miejska w Mielcu
postanawia co następuje:
§1
1. W związku z przyjęciem ostatecznego wariantu koncepcji i zakresu rzeczowego zadania
pn.” Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu
Trześń Główna” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a
ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały V/25/11 Rady
Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2011–2017 dokonano zmian w wydatkach
poprzez:
1) zmniejszenie w roku 2011 o kwotę 723.349.- zł
(z kwoty 1.200.000.- zł do kwoty 476.651.- zł)
2) zwiększenie w roku 2012 o kwotę 990.904.- zł
(z kwoty 2.300.000.- do kwoty 3.290.904.- zł)
3) zwiększenie w roku 2013 o kwotę 3.499.462.- zł
( z kwoty 1.500.000.- zł do kwoty 4.999.462.- zł)
2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, łącznie o kwotę
3.767.017.- zł, w tym:
1) w 2011r . o kwotę

– 723.349.- zł;

2) w 2012r . o kwotę

+ 990.904.-zł;

3) w 2013r . o kwotę

+ 3.499.462.- zł.

3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie , o którym mowa w ust 1
o kwotę 3.810.496.- zł (z kwoty 5.120.000.- zł do kwoty 8.930.496.- zł)

-24. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w
ust. 1, łącznie o kwotę 3.767.017.- zł.
§2
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
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Mielec na lata 2011-2017, w
brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§4
Zwiększa się zakres upoważnień Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o
finansach publicznych, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty
50.434.785.- zł, w tym:
a) w 2012 r. do kwoty 35.543.404.-zł;
b) w 2013 r. do kwoty 14.891.381.-zł;
§5
Zmienia się treść upoważnień Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań, których
realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie
stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do
takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej
e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) dostawy usług publicznej telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 140.000.- zł w
tym:
- w 2012 r. do kwoty 70.000.-zł
- w 2013 r. do kwoty 70.000.-zł

-3b) najmu i dzierżawy gruntów do kwoty 400.- zł w tym:
- w 2014 r. do kwoty 80.- zł
- w 2015 r. do kwoty 80.- zł
- w 2016 r. do kwoty 80.- zł
- w 2017 r. do kwoty 80.- zł
- w 2018 r. do kwoty 80.- zł
c) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 260.000.- zł w tym:
- w 2012 r. do kwoty 260.000.- zł
d) utrzymania fontann do kwoty 40.000.- zł w tym:
w 2012 r. do kwoty 40.000.- zł
e) usług pocztowych do kwoty 100.000.- zł w tym:
w 2012 r. do kwoty 100.000.- zł
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

