UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2017 r.
zmieniająca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U.z 2016 r.
poz.446 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z
2016r, poz. 1870 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 237/XXVII/2016 z dnia 22 grudnia 2016r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały otrzymują
brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
1.W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach
oraz pozostałe pozycje wynikające z danych zawartych w zarządzeniach i uchwałach w sprawie zmian w budżecie
na rok 2017.
2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w następujących zadaniach;
a) Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych
i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną
konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość
Żuław poprze wydłużenie okresu realizacji do roku 2019 oraz zmianę planowanych wydatków w poszczególnych
latach,
b) Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi: przenosi się
środki z roku 2017 na rok 2018 kwota 200.000 zł,
c)Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy
2017 a 2018r. o kwotę 200.000 zł,
d) Budowa boisk w Kmiecinie i Marzęcinie zadanie zmienia nazwę na "Budowa boiska w Marzęcinie„ oraz
z uwagi na otrzymane dofinansowanie zostaje uwzględnione w wydatkach finansowanych z udziałem środków
budżetu UE,
e)Pomorskie Trasy Rowerowe przesuwa się wartości nakładów pomiędzy rokiem 2017 a 2019 o kwotę
500.000 zł;
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
a)Utworzenie systemu nawadniania i oświetlenia gminnych obiektów sportowych na lata 2017-2018
w wysokości 180.000 zł w tym 2017-35.000zł i 2018 145.000zł,
b)Wykonanie zasilania gazowego do gminnych obiektów sportowych na lata 2017-2018 w wysokości
242.300 zł w tym 2017- 42.300zł oraz 2018 - 200.000 zł.
c)Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym na gminnych obiektach sportowych na
lata 2017-2018 w wysokości 200.000 zł w tym 2017- 13.000zł oraz 2018 - 187.000 zł.
d)Budowa drogi do terenów inwestycyjnych
2017- 58.500 oraz 2018 – 250.000 zł.
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