UCHWAŁA NR XXXVIII/…/2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020
Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659,
poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Miejska w Głogówku ustala,
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/196/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020 wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2017-2032, wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głogówek na lata 2017-2020
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2032" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały,
2) Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku
Mieczysław Hołówko

Objaśnienia
Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa:
W bieżącym roku budżetowym dokonano aktualizacji planu dochodów, wydatków.
Wprowadzono po stronie przychodów planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w Wojewódzkim
Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wykonanie kanalizacji sanitarnej
w m. Rzepcze w kwocie 1.252.300,00 w podziale na lata 2018 r. – 751.380,00 zł, 2019 r. –
500.920,00 zł.
W 2018 roku prognozy długu uwzględniono planowane umorzenie

20% pożyczki w kwocie

20.759,00 zł (Termomodernizacja strzelnicy).
Załącznik nr 2 przedsięwzięcia:
Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Zimowe tradycje na pograniczu” – okres realizacji 2017 –
2018 r. wspólnie z miastem partnerskim Vrbno Pod Pradziadem (26.078,00 zł).
Budżet po zmianach:
dochody ogółem
48.255.864,84 zł
dochody bieżące
43.472.192,05 zł
dochody majątkowe
4.783.672,79 zł
wydatki ogółem
50.638.277,84 zł
wydatki bieżące
41.538.808,84 zł
wydatki majątkowe
9.099.469,00 zł
wynik budżetu
- 2.382.413,00 zł
przychody
4.567.086,00 zł
rozchody
2.184.673,00 zł

