
RADA MIASTA i GMINY

w Pilicy

Uchwala Nr XVIII/147/2012

Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Oz.U. Nr 157. poz. 1240 z pózno zm.) w zwiazku z art. 121 ust. 8 iart. 122 ust. 2 i3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Oz.U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591 z pózno zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1

Wprowadzic w Wieloletniej Prognozie Finansowej
nastepujace zmiany:

A). Wprowadzic i ustalic limit wydatków na lata 2012,2013 dla nastepujacego
przedsiewziecia:

- Rozwój spoleczenstwa informatycznego w Zaglebiu Dabrowskim - Powiat Zawiercianski 
internet szerokopasmowy

Rok 2012 -limit - 435.806 zl.
Rok 2013 - limit - 1.692.150 zl.

Wykaz przedsiewziec po zmianie zawiera zalacznik Nr 1 do uchwaly.

~ §-2

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi

§-3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia



Rlln' " I'A i r:AAI~IV ZlIlacznik Nr l_d) tk;b.Ialy Nr XVIII/147~12 Rady Hlasta i QI!ny w Pilicy:f\ 1-'

• -, ••• I Zbiorczoprzedsiewziecia, . i1irv
. 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w

3) gwarancje i

Zbiorczo

1) programy, projekty lub zadania (razem)
latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnieniaporeczenia

ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci

udzielane przez
Rok

przypadaja w okresie dluzszym niz rok; (razem)jednostki
samorzaduRazem

wydatki biezace
wydatki

Razemwydatki biezacewydatki
Razemwydatki biezacewydatki

terytorialnego
majatkowe

majatkowemajatkowe(wydatki biezace

laczne naklady finansowe

5960675,000,005960675,005960675.000,005960675,00 0,000,000,000,00

limit zobowiazan

3055580,000,003055580,003055580,000,003055580,00 0,000,000,000,00
2012

1435806,000,001435806,001435806,000,001435806,00 0,000,000,000,00
2013

1 976413,000,001 976413,001976413,000,001 976413,00 0,000,000,000,00
2014

1000000,000,001000000,001000000,000,001000000,00 0,000,000,000,00
2015

1500000,000,001500000,001500000,000,001500000,00 0,000,000,000,00
2016

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2017

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
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Zbiorczo programy, projekty lub zadania

a) programy, projekty lub zadania zwiazane z

b) programy, projekty lub zadania zwiazane zc) programy, projekty lub zadania pozostale (inne nizprogramami realizowanymi z udzialem srodków, o umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)
wymienione w Iit.a i b) (razem)

Rok
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Razem

wydatki biezacewydatki
Razemwydatki biezacewydatki
Razemwydatki biezacewydatki

.
majatkowe majatkowemajatkowe

lacznenak~dyfinansowe

a5960675,00 0,005960675,00 0,000,000,000,000,000,00

limit zobowiazan

a3055580,00 0,003055580,00 0,000,000,000,000,000,00
2012

a1435806,00 0,001435806,00 0,000,000,000,000,000,00
2013

a1976413,00 0,001976413,00 0,000,000,000,000,000,00
2014

a1000000,00 0,001000000,00 0,000,000,000,000,000,00
2015

a1500000,00 0,001 500000,00 0,000,000,000,000,000,00
2016

a0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2017

a0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
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a) programy, projekty lub zadania zwiazane z prograr •.. .ni realizowanymi z udzialem srodków, o który",. mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsiewziec Limity wydatków na przedsiewziecia

L.p.

Okres realizacji

Nazwa i cel
Rozdz.2012201320142015

od
do

Razem

1435806,001976413,001000000,001500000,00

- wydatki bie!ace

0,000,000,000,00

- wydatki majatkowe

1435806,001976413,001000000,001500000,00

Kompleksowy remont infrastruktury okoloturystycznej Zamku w
1.(m)

Smoleniu, umozliwiajacy przywrócenie ruchu pieszego w obiekcjie - 20112015 1000000,00284263,001000000,001500000,00
Poprawa atrakcyjnosci trystycznej Rozwój spoleczenstwa informatycznego w Zaglebiu Slasko-2.(m)

Dabrowskim - Powiat zawiercianski - internet szerokopasmowy - 20102014 435806,001692150,000,00
Udostepnienie dostepu do internetu
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