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a)

b) poprzednio zakładano, że przedsięwzięcia majątkowe będą w 50 % dofinansowywane ze środków 

zewnętrznych, ale dotychczas nie było naborów z programów unijnych, do których moglibyśmy 

zgłosić swoje wnioski o ich dofinansowanie. Dlatego niecelowe jest mrożenie środków własnych na 

dofinansowanie tych przedsięwzięć oraz planowanie dotacji na nie. Dlatego pozmniejszano łączne 

nakłady finansowe oraz limity wydatków i limity zobowiązań dla przedsięwzięć o nr:  1.3.2.2., 

1.3.2.6., 1.3.2.7., 1.3.2.8., 1.3.2.10. pozostawiając niewielkie kwoty środków własnych na 

ewentualne przygotowanie organizacyjne do ich realizacji. Natomiast w przypadku przedsięwzięcia 

wyszczególnionego pod poz. 1.3.2.9. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit 

wydatków na 2021 rok. Planuje się w ramach tego przedsięwzięcia wykonać (nawet wtedy, gdy nie 

będzie dofinansowania unijnego) montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do 

gminnych jednostek organizacyjnych, aby zmniejszyć koszty energii.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w

Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.

dostosowania planu na 2019 rok do zmian w budżecie na 2019 rok;

Zmiany dokonywane w WPF dotyczą:

dokonano zmian w danych uzupełniających w celu dostosowania do zmian w dochodach i 

wydatkach oraz w wykazie przedsięwzięć;

zmian planu dochodów oraz wydatków w latach 2020-2022 w celu dostosowania do zmian w 

przedsięwzięciach majątkowych, które w poprzednim założeniu miały być finansowane w 50 % ze 

środków unijnych, jednak ze względu na brak naborów, do których można byłoby złożyć wnioski o 

dofinansowanie tych przedsięwzięć niecelowe jest na tym etapie planowanie dotacji oraz wydatków 

na nie (Wskazane jest przeniesienie przedsięwzięć, na które nie ma podpisanych umów o 

dofinansowanie, z części 1.1.2 do części 1.3.2 oraz pozostawienie tylko niedużych kwot środków 

własnych na ich ewentualne przygotowanie organizacyjne); 

zmiany w wykazie przedsięwzięć: 

przeniesiono z części 1.1.2 do części 1.3.2 przedsięwzięcia z pozycji 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.2.4., 

1.1.2.5. i 1.1.2.6.;

dostosowania planu  przychodów na 2020 rok do projektu budżetu na 2020 rok oraz związanej z tym 

zmiany prognozy kwoty długu;
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