AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
NA LATA 2022-2033
Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033
dotyczą min.:
W zakresie roku 2022:
1. zwiększenie łącznej kwoty dochodów budżetu (poz. 1) oraz dochodów bieżących (poz.1.1)
w tym pozostałe dochody (poz.1.1.5) o kwotę 1 600 000,00 zł.;
2. zwiększenie łącznej kwoty wydatków budżetu (poz.2) oraz wydatków bieżących (poz.2.1)
o kwotę 1 947 785,00 zł.
3. zwiększenie deficytu budżetu (poz.3) o kwotę 347 785,00 zł.
4. zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 347 785,00 zł w tym:
➢ zmniejszenie poz.4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych oraz poz. 4.1.1
na pokrycie deficytu o kwotę 1 000 000,00 zł
➢ zwiększenie poz.4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz poz.4.2.1 na pokrycie
deficytu o kwotę 1 347 785,00 zł
W zakresie lat 2028 – 2033
W związku ze zmniejszeniem o 1 000 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w 2022r kredytu
zmianie uległy pozycje:
1. poz.2 Wydatki budżetu
poz. 2.2 Wydatki majątkowe
poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy
w zakresie
➢ roku 2028 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,
➢ lat 2029-2032 zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł w każdym roku,
➢ roku 2033 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,
2. poz.3 Wynik budżetu (nadwyżka)
poz. 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów,
pożyczek i wykup papierów wartościowych,
poz.5 Rozchody budżetu
poz.5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
w zakresie
➢ roku 2028 zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
➢ lat 2029-2032 zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł w każdym roku,
➢ roku 2033 zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
3. poz. 6 Kwota długu – zgodnie z aktualnym harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.
Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF
1. Wprowadzono nowe zadania pn.:
➢ „Laboratoria przyszłości” (zadanie bieżące) w łącznych nakładach finansowych
w kwocie 535 000,00 zł, limicie roku 2021 – 187 120,00 zł, limicie roku 2022 i limicie
zobowiązań w wysokości 347 880,00 zł oraz okresie realizacji w latach 2021-2022.

➢ „Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej” (zadanie majątkowe) w łącznych
nakładach finansowych w kwocie 1 530 000,00 zł, limicie roku 2021 – 1 130 000,00 zł,
limicie roku 2022 i limicie zobowiązań w wysokości 400 000,00 zł oraz okresie realizacji
w latach 2021-2022.
2. Zmniejszono łączne nakłady finansowe przedsięwzięć pn.:
➢ „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km”
o kwotę 2 212 140,00 zł.
➢ „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów”
o kwotę 829 400,00 zł.
3. Zwiększono łączne nakłady finansowe zad. „Modernizacja budynków komunalnych
Gminy Halinów” o kwotę 50 000,00 zł.
4. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022, limit zobowiązań zadań:
➢ „Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 516 560,00 zł.
➢ „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku
Wielkiego Gościńca Litewskiego” o kwotę 150 000,00 zł
➢ „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” o kwotę 100 000,00 zł
➢ „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” o kwotę 100 000,00 zł.
5. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022, limit zobowiązań
przedsięwzięć:
➢ „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych
w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego
i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W” - kwota 216 560,00 zł,
➢ „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku
na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – kwota 150 000,00 zł
➢ „Budowa budynku socjalnego” – kwota 100 000,00 zł.
6. Skorygowano nazwę przedsięwzięcia „Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy
Gminnym Żłobku w Józefinie” dostosowując ją do nazwy ujętej w uchwale
budżetowej.
Stosownym zmianom ulegnie poz.10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3
pkt.4 ustawy (z tego poz.10.1.1 bieżące i 10.1.2 majątkowe) jak również uzasadnienie
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2022-2033.

