
UCHWAŁA NR 878/LIV/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 759/XLII/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 stycznia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. 
zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 759/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy  finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów  wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięć na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy 
mieszkaniowej przy ul. Słowackiego, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej dla zabudowy mieszkaniowej "Mazury VI" 
poprawa systemu zaopatrzenia mieszkańców Lubaczowa w wodę poprzez modernizację infrastruktury hydroforni" o kwotę 
5.500,00 zł w związku z obowiązkiem aktualizacji map do celów projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
dla zabudowy mieszkaniopwej na oś. Mazury VI". Limit wydatków po zmianach wynosi 1.655.509,00 zł, w tym: rok 2014 - 
684.609,00 zł, rok 2015 - 970.900,00 zł.

2) zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięć na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja miasta- Rozwój 
przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów 
zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdił" o kwotę 72.040,00 zł w związku z aktualizacją dokumentacji technicznej 
oraz kosztami prowizji bankowych (wydatki niekwakifikowane projektu) Limit wydatków po zmianach wynosi 7.042.661,38 zł, 
w tym: rok 2014 - 6.750.220,00 zł, rok 2015 - 292.441,38 zł.

3) w tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr 759/XLII/2014  Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 stycznia 2014r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów wprowadza się następujące zmiany:

a) zmienia się wysokość dochodów, wydatków oraz przychodów wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta 
Lubaczowa uchwałami Rady Miejskiej w Lubaczowie i zarządzeniami Burmistrza Miasta Lubaczowa,

b) Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 oraz wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 po zmianach 
otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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