
w sprawie: 

UCHWAŁA NR XV/120/2016 
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 26 luty 2016 r. 

wprowadzenie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy 
na lata 2016-2020 

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 i mi.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.l515 ze zm.) 

Rada Gnilny i Miasta w Drzewicy postanawia: 

§l 

W Uchwale Nr XIV/112/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 26.01.2016 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2016 -2020 
wprowadza się następujące zmiany: 

l. Wprowadza sie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy 
zgodnie z załącznikiem nr l 

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2020 określa załacznik nr.2 

§2 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Objasnienia do Uchwały nr XV/120/2016 z dnia 26.02.2016 r. 

l. DOCHODY 

l. Zwiększono dochody o kwotę 990,- zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. 
Zwiększenie dotyczy dz. 852 rozdz.85215 § 2010 . 

Dochody po zmianach wynoszą ogółem 
dochody bieżące 
dochody majątkowe 

- 30.542.467,- zł wtym: 
30.542.467,- zł 

O zł 

II. WYDATKI 

l . Dokonano zmian w wydatkach bieżących: 

-zwiększono wydatki w dz.852 rozdz 85215 § 3110 o kwotę - 990,- zł 

-zwiększono wydatki w dz. 921 rozdz. 92113 § 2480 o kwotę- 64.900,-zł 

- zwiekszono wydatki w dz. 921 rozdz.92116 § 2480 o kwotę- 8.700,- zł 

2. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych: 

2.1 Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne : 
- dz.801 rozdz.80101 § 6050- wykonanie ogrodzenia przy SP w m. Idzikowice- 7.000,- zł 

- dz.926 rozdz. 92601 § 6050- przebudowa boiska przy Szkole w Dornasznie- 166.000,- zl 
- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050- przebudowa boiska przy Szkole w Radzieach D- 266.000,- zł 

2.2 Dokonano zmian nazwy inwestycji: 

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050- Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Jelnii z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską otrzymuje nazwę- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelnia. 

-w dz. 750 rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 zmniejszono nakłady w kwocie 1.000.000,- na 
zadanie pn. Wykonanie remontu budynku UGiM w Drzewicy zastępując nazwą 
Termomodernizacja i Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy określając 
nakłady na rok 2016 w wysokości- 50.000,- zł 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wprowadzono nowe przedsięwziecie na lata 2016- 2017 pn. Termomodernizacja i remont 
budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy. Łączne nakłady finansowe określono na 
kwotę- 2.420.000,- w tym w roku 2016- 50.000,- zł; w roku 2017- 2.370.000,-

Przesunięto na rok 2018 realizację zadania pn. Budowa scieżki pieszo - rowerowej wokół 
zalewu Drzewickiego etap I- 1.170.000,- zł 



PLAN WYDATKÓW na dzień 26.02.2016 wynosi -34.666.029,- zł w tym: 

wydatki bieżące -
wydatki majatkowe-

Planowany deficyt budżetu wynosi - 4.123.562,- zł 

27.036.159,- zł 

7.629.870,- zł 

Planowane zadłużenie na koniec roku 2016 wynosi - 6.670.962,- zł 


