
O B J A Ś N I E N I A

do zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Zakopane na lata 2020-2030

I. W załączniku "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadza się zmiany polegające
na zwiększeniu planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu. po wprowadzeniu
zmian plan budżetu Miasta Zakopane na 2020 rok, będzie przedstawiał się
następująco:

- plan dochodów      178.643.527,82
- plan wydatków       196.136.327,82
- plan przychodów      25.700.000,00
- plan rozchodów          8.207.200,00

II. W załączniku "Przedsięwzięcia" wprowadza się następujące zmiany:

1. Aktualizuje się limity wydatków następujących zadań:

- w poz. 1.1.2.5 "Budowa Centrum Komunikacyjnego" zmniejsza się plan wydatków
w 2020 r., a zwiększa się limit wydatków w 2021 r.o kwotę 7.900.000 zł,
- w poz. 1.1.2.12 "Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach" ustala się plan        
wydatków w 2020 r. na kwotę 250.000 zł, oraz nowe limity wydatków na 2021 r. -
kwota 5.020.000 zł, na 2022 - kwota 19.590.000 zł.

2. Wprowadza sie następujące nowe przedsięwzięcia majątkowe: 

- w poz. 1.3.2.93 "Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie", limit wydatków 
195.000 zł,
- w poz. 1.3.2.94 "Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego",
limit wydatków 222.835 zł, 
- w poz. 1.3.2.95 "Przebudowa drogi Przewodników Tatrzańskich", limit wydatków
118.500 zł,
- w poz. 1.3.2.96 "Przebudow mostu w ciagu ul. Kaszelewskiego", limit wydatków
154.000 zł,
- w poz. 1.3.2.97 "Przebudowa ul. Kasprusie", limit wydatków 250.000 zł,
- w poz. 1.3.2.98 "Budowa drogi ul. Chramcówki Boczna", limit wydatków 130.000 zł,
- w poz. 1.3.2.99 "Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM, przy              
ul. Kościelnej", limit wydatków 270.638,20 zł
- w poz. 1.3.2.100 "Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka - Furmanowa, limit
wydatków 1.220.000 zł,
- w poz. 1.3.2.101 "Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i Ustup w ciągu drogi
krajowej nr 47 - limit wydatków 441.171,60 zł,
w poz.1.3.2.102 "Przebudowa skrzyżowania ulic Kasprowicza, Szymony, Szpitalna
na DK 47 - limit wydatków 100.000 zł.
 


