Elektronicznie podpisany przez:
Zdzisław Cioch; Gmina Miejska w Lubaczowie
dnia 26 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 858/LII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 24 września 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) paragraf 1 otrzymuje brzmienie:
" Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Lubaczów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2025
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubaczowa 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 4.795.363,38 zł, w tym:
- w 2015 roku do kwoty 4.795.363,38 zł".
3) zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięć poprzez przyjęcie do realizacji zadania bieżącego pn. "Gminne programy
aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2014" celem reintegracji społecznej i zajęciach CIS,
szkoleniu zawodowym i poprzez wykonywanie pracy w kwocie 132.022,00 zł, w tym 2014 rok - 100.000,00 zł, 2015 rok 32.022,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
4) zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięć poprzez przyjęcie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg:
ul.Rejtana, ul. Wyspiańskiego, ul. Podzamcze, drogi powiatowej P01687R ul. Mazury oraz dróg gminnych: nr 104894R ul. A.
Gołuchowskiego, nr 104898R ul.Jaworowej i nr 104898R ul. Ostrowieckiej w Lubaczowie" w kwocie 5.123.318,63 zł, w tym:
2014 rok - 1.623.318,63 zł, 2015 rok 3.500.000,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych. Jednostką
odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Lubaczowie. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego w Lubaczowie dzięki likwidacji utrudnień w systemie komunikacyjnym poprzez przebudowę chodników, a przez to
bezpieczną separację ruchu pieszego od ruchu kołowego, wzroście bezpieczeństwa dzieci dochodzących do szkół na terenie
miasta, poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.
5) w paragrafie 6 kwotę 1.900.000,00 zł upoważnienia Burmistrza Miasta Lubaczowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony zastępuje się kwotą 3.500.000,00 zł.
6) w załączniku Nr 2 następuje zmiana jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadania " Budowa kanalizacji
sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słowackiego, budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zabudowy
mieszkaniowej Mazury VI, poprawa systemu zaopatrzenia mieszkańców Lubaczowa w wodę poprzez modernizację infrastruktury
hydroforni" z Urzędu Miejskiego w Lubaczowie na Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.
7) 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.
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§ 4. Uchyla się uchwałę Nr 845/LI/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 10 września 2014 roku 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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