DRUK nr 7
Projekt
Uchwała Nr …../…/2017
Rady Miejskiej w Zagórzu
z dnia .. maja 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz
na lata 2017-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.) oraz art.226-228, art.230 ust. 1 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)

Rada Miejska w Zagórzu
uchwala, co następuje:
§1
1.

Wprowadza
się
zmiany
w
wieloletniej
prognozie
finansowej
Gminy
Zagórz
wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2

1.

Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych, polegającą na:
- wprowadzeniu do wykazu nowego przedsięwzięcia pn:
„Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok-Lesko – adaptacja Zespołu
Klasztornego Karmelitów Bosych na centrum kultury w Zagórzu” na łączną kwotę 8.562.143,00 zł.
z realizacją w latach 2017 w kwocie 640.000,00 zł. i 2018 w kwocie 7.912.918,00 zł. przy dofinansowaniu ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- wprowadzeniu zmian w realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja)
Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzu” polegających na zmniejszeniu limitu wydatków w 2018 roku
z kwoty 9.226.522,00 zł. do kwoty 50.000,00 zł. oraz przesunięciu limitu wydatków na 2019 rok
w kwocie 9.176.522,00 zł. w związku z przesunięciem terminu składania wniosków o dofinansowanie.

2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 17.231.440,00 zł., w tym:
1) w 2018 roku do kwoty

8.054.918,00 zł.

2) w 2019 roku do kwoty

9.176.522,00 zł.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

