
AUTOPOPRAWKA nr 1 z dnia 08.10.18 r. - WPF 

1. Tabela WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej autopoprawki. 

2. Przedsięwzięcia: 

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące 

zmiany:  

 

- w pkt 1.1 (Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)  w przedsięwzięciach majątkowych: 

dopisuje się: 

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 

zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1 230 zł oraz zwiększa się łączne nakłady 

finansowe o tę samą kwotę - zwiększenie wynika z potrzeby wykonania mapy do celów 

projektowych dla terenu stanowiącego działkę nr ew. 5/1 obręb 07-01 (obszar zlokalizowany 

przy ul. Turczynek - teren PSZOK); 

 

- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione              

w pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach bieżących: 

dopisuje się: 

- w przedsięwzięciu "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji 

stanów prawnych nieruchomościami pod drogami publicznymi - ulica Długa" zwiększa się limit 

wydatków w 2018 roku o kwotę 536 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 854 

zł;  

dokonuje się zmiany objaśnienia: "- w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji 

geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomościami pod drogami 

publicznymi - ulica Kochanowskiego" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5.225 

zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.755 zł. Po realizacji pierwszej części 

umowy na wykonanie dokumentacji do regulacji stanów prawnych wyniknęła potrzeba 

wykonania dokumentacji na większą liczbę działek niż początkowo zakładano"; 

na następująy zapis - w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na 

potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomościami pod drogami publicznymi - 

ulica Kochanowskiego" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 14 450 zł oraz 

zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12 980 zł. Po realizacji pierwszej części umowy 

na wykonanie dokumentacji do regulacji stanów prawnych wyniknęła potrzeba wykonania 

dokumentacji na większą liczbę działek niż początkowo zakładano;". 

 


