
 

Druk nr 259 

Projekt z dnia 21 lipca 2021 r.  

 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 21 lipca 2021 roku 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 

następuje: 

 

 

§ 1.  W uchwale Nr XXIX/199/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian: 

 

1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2021-2030 wraz z prognozą 

kwoty długu na lata 2021-2030 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/199/2020 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2) W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/199/2020 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabele WPF znajdują się w osobnym pliku. 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

Zastępca  Burmistrza 

  Janusz Staszowski  



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lipca 2021 roku  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: 

 

W roku 2021: 

 

• zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.546.639,87 zł, z tego: zwiększono 

dochody bieżące (kolumna 1.1), w tym: pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 

10.000,00 zł; zmniejszono dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz 

środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.556.639,87 zł; 

• zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 2.546.160,00 zł, w tym: zwiększono wydatki 

bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 55.000,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2), 

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.601.160,00 zł; 

• zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4), z tego: zmniejszono wolne środki, o których 

mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3), w tym: na pokrycie deficytu budżetu 

(kolumna 4.3.1) o kwotę 999.520,13 zł. 

 

W roku 2022: 

 

• zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: 

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 941.115,87 zł; 

• zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 941.115,87 zł, w tym: zmniejszono wydatki 

bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 1.551.084,66 zł i zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2), 

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.492.200,53 zł; 

 

W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2): 

• Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn.:”Rewitalizacja zabytkowego parku przy 

Zespole Szkół w Prószkowie wraz z ofertą kulturalną”; 

• W przedsięwzięciu pn.:”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 

414 w m.Przysiecz - Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zwiększono 

łączne nakłady, limit 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 wydatki bieżące oraz 

zmniejszono wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, limit 2021 o 

kwotę 270.160,00 zł oraz zwiększono limit 2022 o kwotę 260.160,00 zł 

• W przedsięwzięciu pn.”Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku 

Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu Bike & Ride w m.Prószków” 

zmniejszono limit 2021 o 1.000.000,00 zł i zwiększono limit 2022 1.000.000,00 zł; 

• W przedsięwzięciu pn.”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 

415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe” zmniejszono łączne nakłady 

finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 423.045,00 zł, zmniejszono limit 2021 o kwotę 

1.000.000,00 zł, zwiększono limit 2022 o kwotę 576.955,00 zł; 

Dodano przedsięwzięcia pn.: 

• „Przebudowa ul.Opolskiej w m.Zimnice Wielkie – część boczna do drogi wojewódzkiej 

415 w zakresie likwidacji rowu melioracyjnego i budowy kanalizacji deszczowej” - okres 

realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 630.000,00 zł, limit 2021 620.000,00 

zł, limit 2022 10.000,00 zł, limit zobowiązań 630.000,00 zł. 



• „Budowa łącznika drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul.Strzeleckiej w Złotnikach z 

drogą wojewódzką nr 414” - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 

364.000,00 zł, limit 2021 6.000,00 zł, limit 2022 358.000,00 zł, limit zobowiązań 364.000,00 

zł. 

• „Wymiana ogrzewania w PSP w Prószkowie” - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 

finansowe wynoszą 123.500,00 zł, limit 2021 5.500,00 zł, limit 2022 118.000,00 zł, limit 

zobowiązań 123.500,00 zł. 

• „Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górkach” - okres realizacji 2021-2022, 

łączne nakłady finansowe wynoszą 35.700,00 zł, limit 2021 5.500,00 zł, limit 2022 30.200,00 

zł, limit zobowiązań 35.700,00 zł. 

• „Termomodernizacja w PSP w Prószkowie” - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 

finansowe wynoszą 31.224,20 zł, limit 2021 4.000,00 zł, limit 2022 27.224,20 zł, limit 

zobowiązań 31.224,20 zł. 

• „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach” - okres realizacji 2021-2022, łączne 

nakłady finansowe wynoszą 8.698,00 zł, limit 2021 4.000,00 zł, limit 2022 4.698,00 zł, limit 

zobowiązań 8.698,00 zł. 

• „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnicach Wielkich” - okres realizacji 2021-

2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 24.900,33 zł, limit 2021 4.000,00 zł, limit 2022 

20.900,33 zł, limit zobowiązań 24.900,33 zł. 

 

Sporządziła: Ewa Miążek 

 

 

 

     

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

Zastępca  Burmistrza 

  Janusz Staszowski  


