
Uchwała Nr 71/VIII/11
Rady Gminy w Nowym Duninowie

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Nowy Duninów na
                      lata 2011 – 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232  ustawy z dnia 27  
sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.)
Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr 10/III/10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuję się zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych dokonuje 
się zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2.
W związku koniecznością podpisania umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach następnych 
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikajace płatności wykraczają poza 
rok budżetowy wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1) Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 
2) Ochrona urzędu lata 2011/2012 
3) Dożywianie w szkołach rok szkolny 2011/2012
4) Prace w Szkole Filialnej w Lipiankach w roku szkolnym 2011/2012

W związku ze zmianą stawki VAT od 2011 roku zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. Biuletym Informacji 
Publicznej limit na  2011 rok i 2012 rok

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF I w budżecie gminy 
powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu oraz kwot przychodów i  rozchodów.
W dniu 26 sierpnia wprowdzono zmiany do uchwały budzetowej gminy na 2011 rok zgodnie z załacznikami. 
Zmianie  uległ  plan  dochdów  bieżących  i  majątkowych,  wydatków  bieżących  i  majątkowych,  plan 
przychodów i rozchodów oraz kwota długu. 
W związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na zadanie “Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Brwilnie  Dolnym  i  Woli  Brwileńskiej”  w  kwocie  547.634  zł  należy  środki  te  przeznaczyć  na  spłatę 
zaciągniętej pożczki w BGK na wyprzedzające finansowanie.
Zwiększone zostały przychody budżetu o kwotę 231.943 zł. Jest to kredyt do zaciągnięcia.
Zmianie ulega kwota długu lata 2011 do 2016 oraz kwota rozchodów 
Kwota długu na koniec roku:             Planowane rozchody
2011 rok – 5.085.309,-                        1.350.034,-
2012 rok – 3.468.000,-                        1.617.309,- wtym 705.309,- wyprzedzajace finansowanie
2013 rok – 2.618.000,-                         850.000,-
2014 rok – 1.828.000,-                         790.000,-
2015 rok – 1.038.000,-                         790.000,-
2016 rok – 248.000,-                             790.000,-
2017 rok -   0,00                                     248.000,-
Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie  deficytu budżetu w br. do kwoty 1.344.133,89
Zmianie uległy wydatki bieżące w 2011 I 2012 roku objęte limitem zgodnie z art. 226 ust. 4 ufp w związku ze 
zmianą przedsięwzięć w załączniku nr 2.


