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         Załącznik Nr 6 

         do Zarządzenia Nr 36/2019 

 Wójta Gminy Gaworzyce   .                              
z dnia 27 marca 2019 r    .  .    

 

Stopnień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/231/20187Rady 

Gminy Gaworzyce dnia 28 grudnia 2017 roku.  

W trakcie roku wprowadzano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a 

realizacja programów wieloletnich będących załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej przedstawia się następująco; w oparciu o uchwałę Nr 

III/14/2018 z dnia 27.XII.2018r. 

 

I. Wydatki  majątkowe na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych: 

1.   Limit środków na 2018 rok wynosił 2.571.403,13 zł w tym: 

- Przebudowa dróg gminnych – ulica Parkowa w Gaworzycach limit na 2018 rok 

wynosi 930.813,88 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego 

z udziałem środków UE 526.699,13 zł oraz pożyczka wkład własny w wysokości 400.614,75 

zł + 3.500,00 (środki własne). Środki finansowe z UE przyznane zostały na podstawie 

podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00080-65151-UMO100054/16 na realizację 

powyższego zadania, które zostało zrealizowane w I półroczu 2018 roku.  

- Przebudowa dróg gminnych – ulica Szkolna w Gaworzycach – limit na 2018 rok 

wynosi 1.584.147,02 zł źródła finansowania: 

a)  pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem 

środków UE – 833.162,43 zł  + 5.160,94 zł (wkład własny) razem 938.323,37 zł   

b) pożyczka – kredyt (wkład własny 629.566,22 zł) + 16.257,43 (środki własne) 

ogółem 645.823,65 zł.  

Dofinansowanie z UE w wysokości 938.323,37 zł zostanie przekazane w 2019 roku, na 

podstawie złożonego w listopadzie 2018 roku rozliczenia inwestycji zgodnie z umową                   

o przyznaniu pomocy Nr 00080-65151-UMO100054/16 na realizację  zadania.  

 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach cz. 1 – Budowa         

i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej – limit na 

2018 rok 48.690,00 zł źródłem finansowania są środki własne. Zadanie jest w trakcie 

realizacji, natomiast płatność i rozliczenie nastąpi w roku 2019. Zadanie finansowane będzie 

częściowo ze środków unijnych  w wysokości 1.999.999,00 wg. umowy Nr 000021-65150-

UM 0100052/126 z dnia 8 sierpnia 2017 r. z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.  

 - Budowa przedszkola w Gaworzycach – limit na 2018 rok wynosi 7.752,23 zł. 

Finansowanie ze środków własnych. Inwestycja zrealizowana w 2017 roku a wydatek w 2018 

roku dotyczy przyłącza gazowego do przedszkola.  

II . Zadania realizowane ze środków własnych oraz dotacji celowych pozyskanych na 

realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku ogółem kwota 89 300,00 zł.  

   

a) Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce III etap .Limit środków na 

2018 rok wynosił 76.800,00 zł. Realizacja zadania zakończyła się w 2018 roku. 

Wydatki wyniosły 69.990,00 zł.  

b) Przebudowa Sali wiejskiej w Kłobuczynie – limit na 2018 rok wynosi 12.500,00 zł 

(środki własne). Wydatki wyniosły 12.300,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na 

2019 rok.  


