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DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
NA LATA 2020-2033
Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033
dotyczą min.:
W zakresie roku 2020:
1. zmniejszenia łącznej kwoty dochodów budżetu oraz dochodów majątkowych
poprzez zmniejszenie o kwotę 1 726 817,00zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych).
Ostateczna kwota dofinansowania będzie wynosiła 1 266 107,00 zł i zostanie ujęta
w przychodach budżetu.
2. zmniejszenia łącznej kwoty wydatków budżetu oraz wydatków majątkowych
o kwotę 400 710,00 zł.
3. zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 1 326 107,00 zł.
4. zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 1 266 107,00 zł z tytułu środków
z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Dąbrowskiego
i ul. Bema w Halinowie”.
W zakresie lat 2020-2033 zmianie uległy kwoty rozchodów w związku ze zmianą
harmonogramu spłat pożyczki z NFOŚiGW oraz rezygnacją w 2019r z zaciągnięcia kredytu
w kwocie 1 387 472,11 zł. Kwoty wynikające ze zmniejszenia planowanych spłat rat
kredytów i pożyczek w poszczególnych latach przeznaczono na wydatki majątkowe.
Konsekwencją jest zmiana w poszczególnych latach kwoty długu, kwoty deficytu
i kwoty nadwyżki budżetowej.
Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF
1. poz. 1.3.2.4 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dróg gminnych” – zwiększono łączne
nakłady finansowe, limit zobowiązań 2020r oraz łączne limity zobowiązań o kwotę
175 177,00 zł,
2. poz.1.3.2.18 zmiana nazwy przedsięwzięcia na „Odbudowa obiektu mostowego przez
rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m.
Długa Szlachecka” wraz ze zmianą okresu realizacji na lata 2019-2024 oraz łącznymi
nakładami finansowymi na poziomie 230 000,00 zł.

3. poz.1.3.2.6 przedsięwzięcie „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych
inwestorów”- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 94 000,00 zł.
4. wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pn. „Przebudowa
ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie” z okresem realizacji w latach 2019-2020
o łącznych nakładach finansowych 1 682 635,00 zł. Planowany na 2020 rok limit
wydatków oraz limit zobowiązań przyjęto na poziomie 1 582 635,00 zł.

