
                                                 Uchwała Nr XXXIV/178/2013 

                                                 Rady Gminy Rozdrażew  

                                                 z dnia 29 października 2013 roku 

 

w sprawie:  zmian  Wieloletniej   Prognozy   Finansowej  Gminy Rozdrażew na 
lata 2013-2019. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., 594 ze zm.), oraz art. 226,227,229,230b,231 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) 
w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust.  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 
ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr  XXIV/143/2012 z dn. 28 grudnia 2012 

r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2013-2019, 

zmienioną Uchwałą Nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 11 kwietnia 

2013r. oraz Zarządzeniem Nr 32/2013 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 28 czerwca 

2013 r., dokonuje się następujących zmian: 

1) Załącznik nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Załącznik Nr 2 pt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.           

 

      Przewodniczący Rady Gminy  

      Artur  Jakubek  

 



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew 

na lata 2013-2019 

 

1.W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone 

Uchwałami Rady Gminy Rozdrażew,  zmiany wynikające z zaciągniętych zobowiązań  w roku 2013 

oraz ich skutki dotyczące lat przyszłych. 

2. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” 

a)- realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej 

zadania inwestycyjne: 

   - modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 

zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2014, w związku z zakończeniem postępowania 

przetargowego i podpisaniem umowy na realizację tego zadania – łączny koszt w roku 2014 

wyniesie 765.400 zł, 

  - remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego 

realizowany w latach 2011-2014 - zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2014 do 

wysokości kosztorysu inwestorskiego  

b)- realizowane ze środków własnych gminy: 

  - budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi -  zmieniono okres realizacji, limity na 

poszczególne lata, planowane łączne limity na lata 2014-2016 -  1.720.000 zł, 

  - przebudowa drogi w Grębowie – zmieniono okres realizacji , zmniejszono limit zobowiązań 

do kwoty 25.000 zł,  w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja, 

  - zadanie „uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach 

2011 – 2014” zmieniono na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci 

wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice, aglomeracja Rozdrażew”. 

Zmiany zakresu zadania dokonano pod kątem ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.  

Okres realizacji  w latach 2014-2016. W roku 2014 planuje się opracowanie dokumentacji. 

Koszt realizacji zadania w poszczególnych latach zostanie określony po wykonaniu 

dokumentacji, 

  - przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego  na osiedlu w 

Rozdrażewie realizowane w latach 2012-2015 – zmieniono limit zobowiązań i okres realizacji, 

planuje się zakończenie zadania w roku 2014, 

  - przebudowa drogi w Maciejewie realizowana w latach 2011-2015 – wydłużono okres 

realizacji oraz limity na poszczególne lata. Łączne limity na lata 2013-2016 -  952.266 zł. 

         Wójt Gminy  

         Mariusz Dymarski  


