
 

Projekt 

UCHWAŁA   NR  XXIX/…../2021 
Rady Miasta Zamość 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

 

 Na podstawie art. 230 ust.6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), Rada Miasta uchwala  

co następuje: 

 

§1 

W uchwale Nr XXVII/429/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej,  zmienionej uchwała Nr XXVIII/448/2021 Rady Miasta 

Zamość z dnia 25 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się zmiany w zakresie prognozy kwoty 

długu i dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach -  zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2. W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr XXIX/…/2021 Rady Miasta Zamość z dnia  

22 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

 

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą: 

 

Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zamość, i polegają  

głównie na: 

 

 dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej    

i budżecie miasta na 2021 rok, 

 korekcie wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w wyniku wprowadzenia zmian 

harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć  

do WPF  (załącznik Nr 2), 

W wykazie przedsięwzięć do WPF, zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 

dokonuje się następujących zmian: 

1. W przedsięwzięciu pn. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” realizowanego 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

priorytet XII Edukacja, kwalifikacja i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe zwiększa 

się limit wydatków o kwotę 8 840 zł. Zmiany powyższe wynikają z konieczności wprowadzenia 

wkładu własnego pieniężnego w ZSP 4 ponieważ szkoła nie posiada sali spełniającej wymogi 

niezbędne do przeprowadzenia szkolenia pn. "Przygotowanie potraw zgodnie z trendami 

rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia", i konieczne jest wynajęcie odpowiedniej sali. 

Zapewnienie środków na ten cel w budżecie pozwoli na poprawną realizację zadań projektu.  

2. Określony limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Zadania z zakresu utrzymania 

porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia” zwiększa się  

w br. o kwotę 500 000 zł. Zmiana wynika z większego niż zakładano zakresu zadań realizowanych  

w ramach zimowego utrzymania dróg (trudna sytuacja na drogach spowodowana obfitymi opadami 

śniegu oraz trwającą akcją odśnieżania i usuwania śliskości na terenie miasta). 

 

 


