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UCHWAŁA NR. ..........1.... /2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2021.1372
z późn. zm.), art. 229oraz art. 232 ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U.2021.305 z późn.zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

$1.W

uchwale

Nr551/XLII/2022

zdnia

24stycznia

2022r.

Rady

Miasta

Jarosławia

w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w Załączniku Nr I - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu
na lata 2022— 2039 otrzymuje brzmienie uwzględniające zmiany w planie dochodów i wydatków
w latach 2022- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszej uchwały,
2)w Załączniku Nr 2- Opis przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jarosławia
na lata 2022-2039
uwzględniający
zmiany
wynikające
zuchwał
0 zaciąganych
zobowiązaniach, w tym:
a) z uchwały RM nr ...../XLIV/2022 z 28 lutego 2022 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na
zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022 r. w sprawie realizacji projektu
pn.
„Termomodernizacja
budynku
Szkoły
Podstawowej
nr
11
z Oddziałami
Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu” w ramach
Programu
„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego
2014-2021
„Poprawa
efektywności
energetycznej
w budynkach szkolnych” ,
b) z uchwały RM nr ...../XLIV/2022 z 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku zrealizacją projektu pn.
"PRZEBUDOWA
DROGI
GMINNEJ
KLASY
„Z”* NR
111318R UL. PRZEMYSŁOWA
W JAROSŁAWIU od km 0+000,00 do km 0+897,00” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w ramach naborów wniosków na 2022 rok,

c)z uchwały RM nr ...../XLIV/2022 z 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn.
"Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu. Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała"
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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