
UCHWAŁA NR XVI...2016 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

            z dnia 14 czerwca 2016 r. 

 

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028 
 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2016 

r. poz. 446) oraz art. 230  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, zm. 

938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 

1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, 

poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XII.105.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028 z późniejszymi zmianami wprowadza się 

następujące zmiany 

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE: 
 

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028 w związku z 

wprowadzonymi zmianami budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 

 

Zgodnie ze zmianami dokonanymi w roku 2016 dotyczącymi zadania związanego z budową boisk sportowych w 

Białej dokonano również zmian w roku 2017. 

 

Budowa kompleksu boisk sportowych przy szkole w Białej 

Rok 

Przed zmianą Po zmianie Różnica 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

dotacja 

MS 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

dotacja 

z MS 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

dotacja z 

MS 

2016 1 262 000    860 000    402 000    1 380 000    1 059 000    321 000    118 000    199 000    -81 000    

2017 1 405 000    960 000    445 000    1 288 000    967 000    321 000    -117 000    7 000    -124 000    

2018 0        0        0    0    0    

2019 0        0        0    0    0    

  2 667 000    1 820 000    847 000    2 668 000    2 026 000    642 000    1 000    206 000    -205 000    

 

W 2017 r. wprowadzono zadanie związane z budową drogi w Szynowicach, w 2016 r. dokonana zostanie zmiana 

dokumentacji (około 20.000 zł) a zadanie będzie realizowane w 2017 r.  

 

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała 

Zmiany do termomodernizacji obiektu Zespołu szkolno - Przedszkolnego w Białej  

Planuje się wykonanie dodatkowej i uzupełniającej dokumentacji projektowej za kwotę 33 210 zł brutto 

obejmującej: 

1.1 Opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji centralnego 

ogrzewania w ramach termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej przy ul. 

Tysiąclecia,  

1.2. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy kotłowni centralnego 

ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia, 

1.3.  Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu instalacji elektrycznej (instalacja 

odbiorcza), oraz instalacji zimnej wody  w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej przy 

ul. Tysiąclecia, 

1.4. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia, 

Powyższe opracowania stanowią uzupełnienie projektu i całkowite zamknięcie problemu termomodernizacji 

budynku wraz z wymianą przestarzałych instalacji wewnętrznych m.in. elektrycznej. Wykonanie nowej kotłowni 

pozwoli uniezależnić szkołę od dostaw ciepła od firmy ECO i unowocześnić infrastrukturę. Wszystkie te działania 

mają na celu zmniejszenie wydatków szkoły na bieżące jej funkcjonowanie. 

Wprowadzone w opracowanej dokumentacji zmiany, min. liczby okien niezbędnych do wymiany, pozwalają na 

osiągnięcie oszczędności, które powinny pokryć koszty wykonania robót dodatkowych w ramach projektu. Na 

chwilę obecną nie zakłada się zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania. 

 

Sporządziła: 

Aleksandra Sokołowska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 

 

Biała, dnia 27.05.2016 r.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


