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umowy na wprowadzenie i obsługę rozliczania czasu rzeczywistego postoju w Strefie Płatnego 
Parkowania w Sierakowie za pośrednictwem systemu "MoBilet" (przesunięcie między latami kwoty 
100,00 zł);

umowy na dostęp do "Systemu Rada" - aneks przedłużający umowę do 2021 r. i zwiększający 
łączne nakłady o 8.856,00 zł w rozbiciu na lata 2019-2021;

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.

dostosowania planu na 2019 rok do zmian w budżecie na 2019 rok, w tym związanych ze zmianami  
w przychodach z wolnych środków pieniężnych;

Zmiany dokonywane w WPF dotyczą:

zmiany w danych uzupełniających w celu dostosowania do zmian w dochodach i wydatkach oraz w 
wykazie przedsięwzięć;

zmian planu dochodów oraz wydatków w latach 2020-2021 w celu dostosowania do zmian w 
przedsięwzięciach unijnych bieżących" "Akademia Kompetencji..." oraz "Wsparcie osób 
niesamodzielnych...";

zmiany w wykazie przedsięwzięć: 
przesunięcia z 2019 na 2020 rok kwoty 1.580,83 zł na przedsięwzięciu bieżącym z części 1.1. pn. 
"Akademia kompetencji w Gminie Sieraków";

zmiany w zawartych umowach na realizację przedsięwzięć bieżących z części 1.3.:

zwiększenia łącznych nakładów o 1.961,25 zł na przedsięwzięcie bieżące z części 1.1. pn. 
"Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków", a także 
przesunięcia między poszczególnymi latami realizacji;

zmniejszenia łącznych nakładów o 1.961,25 zł na przedsięwzięcie majątkowe z części 1.2. pn. 
"Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków" - w związku z 
zaakceptowaniem wkładu własnego inwestycyjnego w realizację całej umowy o dofinansowanie w 
kwocie niższej (stąd konieczność zwiększenia wkładu własnego bieżącego o tę samą kwotę);

umowy na udostępnienie panelu administracyjnego wraz z mechanizmami umożliwiającymi bieżące 
wprowadzanie danych do BIP, zawartej na okres 3 lat, której koszt został ustalony na kwotę 
11.931,00 zł,

kolejnej umowy na najem oraz obsługę serwisową urządzeń kopiujących, zawartej na okres 3 lat, 
której koszt został ustalony na kwotę 30.750,00 zł.

dodania do części 1.3. nowych przedsięwzięć bieżących wynikających z zawartych umów (po 
kontroli RIO zalecono wykazywanie w przedsięwzięciach do WPF takich umów):

umowy na świadczenie usługi serwisowych - usługa serwisowo-konserwacyjna przydomowej 
oczyszczalni ścieków zamontowanej przy  Świetlicy Przemyśl, zawartej na okres 5 lat, której koszt 
został ustalony na kwotę 2.500,00 zł,

umowy na ochronę obiektu strażnicy OSP Sieraków, zawartej na okres 4 lat, której koszt został 
ustalony na kwotę 2.419,68 zł,
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