
Autopoprawka z dnia 19 stycznia 2011 r. do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza 

z dnia 15 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 201 1-2038 

1. w § 2 uchwały skreśla się pkt 2 ; 

2. w § 3 uchwały skreśla się pkt 2 lit b; 

3. załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Zgierz 

na lata 2011 -2038" 

uzupełnia się o dodanie na każdej stronie od 6 do 11 dwóch kolumn zawierających: ..liczbę 

porządkową" oraz ..wyszczególnienie"; 

4. objaśnienia dotyczące parametrów budżetowych i prognozy kwoty długu 

na lata 2011-2038 

uzupełnia się o zapisy dotyczące założeń wzrostu dochodów bieżących w 2012 roku o 6% . t . j . : 

po wyrazach: . .( . . . ) o 2,6%-3%" dopisuje się: „a w 2012r. o 6%"; 

5. załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do W P F na lata 2011-2038": 

1) w wierszach, które zawierają środki własne i ich kwoty skreśla się dotychczasowe zapisy 

i zastępuje się je zapisami określającymi środki kwalifikowane z odpowiadającymi 

im kwotami; 

2) dokonuje się zmian polegających na: 

a. w zadaniu ..Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich 

utwardzenie." rok zakończenia realizacji ..2013" zastępuje się ..2012". realizację 

zadania rozpoczyna się od 201 1 r. oraz dokonuje się zmian kwot w kolejnych latach. 

b. w zadaniu ..Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego." rok zakończenia 

realizacji ..2013" zastępuje się „2016". oraz dokonuje się zmian kwot w kolejnych 

latach. 

c. dopisaniu do przedsięwzięć oznaczonych punktem ..2) umowy, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok" 

do wydatków bieżących umowy zawartej na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto 

Zgierz na lata 201 1 -2013 i aktualizuje się odpowiednio kwoty podsumowań. 
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d. uzupełnieniu w przedsięwzięciach oznaczonych punktem „3) gwarancje i poręczenia 

udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego" o szczegółowe informacje 

dotyczące jednostki odpowiedzialnej, okresu realizacji, klasyfikacji budżetowej 

przedsięwzięcia: „Poręczenia kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

w Zgierzu Spółka z o.o." i aktualizuje się odpowiednio kwoty podsumowań, 

e. w wierszach dotyczących gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego skreśla się kwoty w kolumnie „limit zobowiązań" i aktualizuje się 

wszystkie kwoty podsumowań. 
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