
Uchwała Nr …………………. 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 2 marca 2022 r.  

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w 

Kluczborku uchwala, co następuje: 

 

 

 

 § 1. Dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

 

 

§ 2. Dokonuje zmian w przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 w Kluczborku 

 

 

Janusz Kędzia 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie   

do Uchwały Nr ……………. 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 2 marca 2022 r.  

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej  

I. W załączniku prognozy kwoty w poszczególnych pozycjach ulegają zmianie:  

a) w poz. 1.1 prognozy (dochody bieżące) zwiększono o kwotę 57 650,17 zł: 

- zwiększono dochody o kwotę 6 607,17 zł (BR.0050.14.2022 z 25-01-2022 r.), 

- zwiększono dochody o kwotę 51 043,00 zł (obecna sesja), 

b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł: 

- zmniejszono dochody o kwotę 300 000,00 zł (obecna sesja), 

c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 2 273 680,15 zł: 

- zwiększono wydatki o kwotę 6 607,17 zł (BR.0050.14.2022 z 25-01-2022 r.), 

- zwiększono wydatki o kwotę 2 267 072,98 zł (obecna sesja), 

d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 2 381 000,00 zł: 

- zwiększono wydatki o kwotę 2 381 000,00 zł (obecna sesja). 

e) w poz. 4 prognozy (przychody budżetu) zwiększono o kwotę 4 897 029,98 zł: 

- zwiększono przychody o kwotę 4 897 029,98 zł (obecna sesja). 

 

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany: 

a. Wprowadza się zmianę zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja PSP nr 2” oraz limit 

na rok 2022 – 2 660 000,00 zł. 

b. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Zwiększenie udziałów w spółce „Dolina 

Stobrawy”” oraz limity na lata: 2022 – 230 000,00 zł, 2023 – 230 000,00 zł, 2024 – 

230 000,00 zł, 2025 – 230 000,00 zł oraz 2026 – 230 000,00 zł. 

c. Wprowadza się zmianę zadania bieżącego pn.: „Laboratoria Przyszłości” oraz limit na rok 

2022 – 253 764,52 zł. 

d. Wprowadza się zmianę zadania majątkowego pn.: „Budowa drogi ul. Kantora  

i ul. Podkowińskiego w Kluczborku” oraz limit na rok 2022 – 2 000 000,00 zł. 

e. Rezygnuje się z realizacji zadania majątkowego pn.: „Budowa filii Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu”. 

 


