Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/334/18
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 lutego 2018r.

Objaśnienia do zmian w wykazie przedsięwzięć
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany :

1„Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem
kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej” zwiększa się planowane wydatki w 2018r.
łącznie o kwotę 15.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się ogółem łączne koszty finansowe
zadania .
Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Wapiennej nie przewidywała przebudowy
sieci energetycznej NN na odcinku od ul. Słowackiego do drugiego skrzyżowania z ulicą
Podgórną.
W trakcie prowadzenia robót budowlanych w ulicy Wapiennej okazało się, że dwa słupy NN
i skrzynka złącza kablowego zlokalizowane będą w pasie wykonywanego chodnika. W
tamtym czasie wstrzymywanie budowy w celu wykonania przebudowy sieci było niezasadne
i spowodowałoby przesunięcie terminu zakończenia robót o kilka miesięcy. Zmiana terminu
stwarzałaby tylko utrudnienia komunikacyjne i dalszą znaczną uciążliwość dla mieszkańców,
a zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły. W związku z powyższym roboty budowlane zostały
zakończone a obecnie koniecznym jest przeniesienie ww. urządzeń poza chodnik. Aktualnie
dla realizacji przebudowy sieci energetycznej zachodzi konieczność dokonania uzgodnień
z TAURON i opracowania dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót. Zatem ze
wstępnego oszacowania kosztów przebudowy zachodzi konieczność przesunięcia środków w
wysokości 15.000,00 zł.
2. „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie” zmniejsza się
planowane wydatki w 2018r. łącznie o kwotę 15.000,00 zł, pozostawiając nie zmienione
łączne koszty finansowe zadania.
Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:
- w roku 2018 w kwocie
975.774,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie
5.585.701,00 zł,
- w roku 2020 w kwocie
4.223.538,00 zł,
W budżecie miasta zostały przewidziane środki na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i STWiOR do realizacji ww. zadania inwestycyjnego wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Aktualnie gmina
Myszków przygotowuje się do zlecenia opracowania dokumentacji wobec czego istnieje
możliwość przesunięcia środków finansowych z tego zadania inwestycyjnego.

W wydatkach bieżących wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania o nazwie :

1. „Usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów
mierzenia jakości powietrza” Łączne koszty finansowe zadania w latach 2018 – 2020 ustala
się w kwocie 15 942,00 zł.
Ustala się limity wydatków w latach:
- 2018 w kwocie
- 2019 w kwocie
- 2020 w kwocie

5 314,00 zł
5 314,00 zł
5 314,00 zł

Wprowadzenie zadania do WPF jest konieczne ze względu na płatności wynikające z
zawieranych umów, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

2. „Usługa udostępniania Eco Harmonogramu”
Łączne koszty finansowe zadania w latach 2018 – 2020 ustala się w kwocie 14 028,00 zł.
Ustala się limity wydatków w latach:
- 2018 w kwocie
- 2019 w kwocie
- 2020 w kwocie

4 428,00 zł
4 800,00 zł
4 800,00 zł

Wprowadzenie zadania do WPF jest konieczne ze względu na płatności wynikające z
zawieranych umów, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą XLIII/335/18 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

