UCHWAŁA NR XXXII/168/13
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 26 września 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 i 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 885) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/121/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej wprowadza się następujące zmiany:
1) Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, która
otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Kamiennik

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamiennik
na lata 2013 – 2017- na dzień 26.09.2013 r.
Zgodnie z art 226 ust. 2a
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 885) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach
wieloletniej prognozy finansowej - załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2017.
Podstawą tych zmian jest uchwala Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę
budżetową na 2013 rok.. Zmian dokonano w pozycjach dochodów, wydatków, rozchodów i kwocie długu, które
zaprezentowano w tabeli poniżej, uwzględniając tylko pozycje zmieniane.

L.p.

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

2

3

4

1

I

Dochody ogółem

76 317,78

0,00

II.1
II.1.1
II.2
II.2.1`
III

Dochody bieżące
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
Dochody majątkowe
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
Wydatki ogółem

65 195,89

0,00

11 121,89
40 655,78

0,00
0,00

III.1
III.1.1
IV
V

Wydatki bieżące
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Rozchody budżetu

17 655,78
17 655,78
23 000,00
35 662,00

0,00
0,00

IV.1
V

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
Kwota długu

35 662,00
-35 662,00

W wyniku zmian wprowadzonych w roku bazowym jest wzrost wielkości dochodów i wydatków oraz zmniejszenie
kwoty długu i jego spłat w kolejnych latach prognozy następujących po 2013 roku.

Informacja Wójta Gminy o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu
w latach 2010-2011 i planu budżetu na 2012 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji
o kształtowaniu się relacji na koniec 2013 roku i dalszych lat objętych prognozą
Lata prognozy
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu
z art. 243 ufp TAK/NIE
(TAK wymagane jest od 2014 roku)

2013

2014

2015

2016

2017

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

