Uchwała Nr LXIV/605/2014
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885,
z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala,
co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Nowego Sącza poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Nowego Sącza „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta
Nowego Sącza”, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Nr LXIV/605/2014
z dnia 18 marca 2014 r.

Zmiany w Załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza
"Wykaz przedsięwzięć wieloletnich"

Lp.

1.1.

Nazwa i cel

Okres realizacji

od

do

- wydatki bieżące

1.1.1.5

Express do zatrudnienia - innowacyjny
model aktywizacji osób bezrobotnych

1.1.1.7 Schematom STOP
1.1.1.8

Integruj-My-się! Sądecki start w nowe
możliwości

1.1.2.

- wydatki majątkowe

1.1.2.6 Schematom STOP
Integruj-My-się! Sądecki start w nowe
możliwości

Limity
wydatków

Limit
zobowiązań

2014

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

1.1.1.

1.1.2.7
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koordynująca
program

601

0

140 601

0

SUP

2013

2015

601

MOPS

2013

2014

70 000

MOPS

2013

2014

70 000
-140 000

MOPS

2013

2014

-70 000

MOPS

2013

2014

-70 000

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/605/2014
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 18 marca 2014 r.

Zmiany do Załącznika Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej
„Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Nowego Sącza”

W pozycji I. Dochody wprowadza się następujące zmiany:
• Zapis o brzmieniu:
„Dochody budżetu miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r.,
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 80,
poz. 526, z późn. zm.) z uwzględnieniem przewidywanych średniorocznych wskaźników
inflacji dla dochodów bieżących w wysokości 2,4 % w latach 2015 - 2018”.
zastępuje się zapisem o treści:
„Dochody budżetu miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r.,
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 80,
poz. 526, z późn. zm.) z uwzględnieniem przewidywanych średniorocznych wskaźników
inflacji dla dochodów bieżących w wysokości około 2,4 % w latach 2015 - 2018”.
• Dla dochodów planowanych do pozyskania ze środków zewnętrznych przez Miasto
Nowy Sącz na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Ulica klasy GP łącząca
DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa
nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl
(Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)” w roku 2015 kwotę
29.325.000 zł zastępuje się kwotą 39.100.000 zł.
Ponadto w pozycji VI. Dług/Prognoza kwoty długu zapis o brzmieniu:
„Pozycje 9.3., 9.4. oraz od 9.6. do 9.7.1. stanowią dopuszczalne wskaźniki zadłużenia
i obsługi długu wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r. od roku 2014”.
zastępuje się zapisem o treści:
„Wiersze zawarte w pozycji 9 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” stanowią dopuszczalne
wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. od roku 2014”.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

