
UCHWAŁA NR 95/X/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 79/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 

2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 92), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 79/IX/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań”, 
ulega zmianie wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia zgodnie z pkt 2 niniejszego paragrafu, i tak:

a) rok 2019 kol. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększa się 
o 188.000,00 zł; kol. 11.3.2 z tego: majątkowe zwiększa się o 188.000,00 zł,

b) rok 2020 kol. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększa się 
o 24.000,00 zł; kol. 11.3.2 z tego: majątkowe zwiększa się o 24.000,00 zł; kol. 11.6 wydatki majatkowe 
w formie dotacji celowej zwiększa się o 24.000,00 zł.

2)w załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022", dodaje się przedsięwzięcie 
nr  1.3.2.9 o nazwie "Modernizacja żródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska 
w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I” do realizacji w latach 2019-2020, 
kolumny łączne nakłady i limit zobowiązań przyjmują wartości 212.000,00 zł, limit wydatków 2019 roku to 
kwota 188.000,00 zł a limit wydatków roku 2020 to kwota 24.000,00 zł.

3)objaśnienia zmian stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Zał nr 3 do Wieloletniej        Zał nr 3 do Uchwały Rady Gminy 

Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028    nr /2019 z dnia 13.08.2019 

Objaśnienia zmian  

do WPF i wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2019-2028 

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w WPF i wykazie przedsięwzięć dokonanych Uchwałą Rady 

Gminy Konopiska z dnia 13.08.2019 będących korektą uchwały nr 79/IX/2019 Rady Gminy Konopiska 

z 18.06.2019r. w sprawia zmiany WPF: 

 

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje zmiany w limitach wydatków 

majątkowych w kol. 11.3 i 11.3.2 w zakresie roku 2019 i 2020 dotyczące wprowadzenia do wykazu 

przedsięwzięć zadania inwestycyjnego o nazwie "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy 

Konopiska - etap I”, z tego w roku 2019 zwiększenie o 188.000,00 zł, a w roku 2020 o kwotę 

24.000,00 zł. dodatkowo następuje zwiększenie w kol. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji 

celowej o 24.000,00 zł 

 

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany: 

1.3.2.9  "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy 
Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I” 
Wprowadzenie nowego zadania do realizacji w latach 2019-2020, w następujących wielkościach: 

Łączne nakłady 212 000,00 zł 

Limit wydatków 2019 188 000,00 zł 

Limit wydatków 2020 24 000,00 zł 

Limit zobowiązań 212 000,00 zł 
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