
                                                  UCHWAŁA  NR  ................... 
                                                  RADY  MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 
                                                  z dnia  27 marca 2018r. 
 
 
 
                    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek 
                                                             na lata 2018 -2021 
 
 
 
           Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych  ( Dz.U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62 ) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 
 
W Uchwale Nr XLI/291/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018 -2021 wraz z prognozą 
kwoty długu nalata 2018 -2033, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) załącznik nr 1 do uchwały  "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głogówek na lata 
    2018 -2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 -2033 otrzymuje brzmienie zgodne  
    z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" przyjmuje 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 Gminy Głogówek na lata 2018 -2021 – zmiany 
polegają na aktualizacji planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu  oraz 
ustaleniu wyniku budżetu na 2018 rok.  
Przychody z tytułu pożyczek i kredytów zwiększono o kwotę    560.300,00 zl , z tego: 
- zwiększenie z tytułu planowanej do zaciagnięcia pożyczki 
   na budowę  PSZOK-a w kwocie                                                 +  718.000,00 zł 
- zmniejszenie kwoty pożyczki na solary - basen                       -     36.600,00 zł 
- zmniejszenie kwoty pożyczki na termomodernizację 
   SP Biedrzychowice                                                                       -   121.100,00 zł 
Przychody z tytułu wolnych środków - 324.980,00 zł 
 
Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia: 
- wprowadzono nowe zadanie pn. "Zakup budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
  w Głogówku"  w podziale na lata  2018 - 2022 - łączny limit wydatków z tytułu zakupu - 
  2.080.000,00 zł, z tego: budynek - 2.070.000,00 zł i koszty aktu notarialnego - 10.000,00 zł, 
- zwiększono limit wydatków (środki nie wykorzystane w 2017 r.) na projekt "Zimowe tradycje 
   na pograniczu". 
 
 
 

Budżet po zmianach: 

 
Dochody :             57.484.557,97 zł 
bieżące                  45.845.022,97 zł 
majątkowe           11.639.535,00 zł 
Wydatki:               60.692.723,97 zł 
bieżące                  42.745.023,97 zł 
majątkowe           17.947.700,00 zł 
Wynik:                   - 3.208.166,00 zł 
Przychody:              5.511.072,00 zł   
Rozchody:               2.302.906,00 zł 
 
 


