
Uchwała Nr XXXIV/531/21 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 30 sierpnia 2021 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), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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 XXXIV/531/21 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 30 sierpnia 2021 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 32 094,84 zł: 

- zwiększono dochody o kwotę 7 847,42 zł (BR.0050.112.2021 z 25-06-2021 r.), 

- zmniejszono dochody o kwotę 1 030 210,35 zł (BR.0050.115.2021 z 30-06-2021 r.), 

- zwiększono dochody o kwotę 88 686,52 zł (BR.0050.124.2021 z 08-07-2021 r.), 

- zmniejszono dochody o kwotę 29 128,64 zł (BR.0050.135.2021 z 30-07-2021 r.), 

- zwiększono dochody o kwotę 28 399,89 zł (BR.0050.142.2021 z 12-08-2021 r.), 

- zwiększono dochody o kwotę 966 500,00 zł (obecna sesja), 

b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zmniejszono o kwotę 820 000,00 zł: 

- zmniejszono dochody o kwotę 820 000,00 zł (obecna sesja), 

c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 84 994,84 zł: 

- zmniejszono wydatki o kwotę 31 252,58 zł (BR.0050.112.2021 z 25-06-2021 r.), 

- zmniejszono wydatki o kwotę 1 030 210,35 zł (BR.0050.115.2021 z 30-06-2021 r.), 

- zwiększono wydatki o kwotę 88 686,52 zł (BR.0050.124.2021 z 08-07-2021 r.), 

- zmniejszono wydatki o kwotę 29 128,64 zł (BR.0050.135.2021 z 30-07-2021 r.), 

- zwiększono wydatki o kwotę 28 399,89 zł (BR.0050.142.2021 z 12-08-2021 r.), 

- zwiększono wydatki o kwotę 1 058 500,00 zł (obecna sesja), 

d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zmniejszono o kwotę 872 900,00 zł: 

- zwiększono wydatki o kwotę 39 100,00 zł (BR.0050.112.2021 z 25-06-2021 r.), 

- zmniejszono wydatki o kwotę 912 000,00 zł (obecna sesja). 

 

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany: 

a. Wprowadza się zmianę w zadaniu majątkowym pn.: „Budowa drogi ul. Kantora  

i Podkowińskiego w Kluczborku” oraz limity na lata: 2021 – 1 750 000,00 zł oraz 2022 – 

1 750 000,00 zł. 

b. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa rurociągu odwadniającego 

treny w obrębie ulic Wolności – Słowackiego w Kluczborku” oraz limity na lata: 2021 – 

15 000,00 zł oraz 2022 – 235 000,00 zł. 

c. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa filii Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu” oraz limity na 

lata: 2021 – 12 000,00 zł, 2022 – 300 000,00 zł, 2023 – 3 000 000,00 zł oraz 2024 – 

700 000,00 zł. 

d. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa oświetlenia skrzyżowań na 

terenie Kluczborka” oraz limity na lata: 2021 – 50 000,00 zł oraz 2022  - 350 000,00 zł. 



e. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa krytej pływalni w Kluczborku” oraz 

limity na lata: 2021 – 30 000,00 zł, 2022 – 130 000,00zł, 2023 – 10 000 000,00 zł, 2024 – 

10 000 000,00 zł, 2025 – 10 000 000,00 zł oraz 2026 – 10 000 000,00 zł. 


