
Uchwała Nr XXI/244/2016

RADY GMINY LUBICZ

z dnia 13 maja 2016r.

zmieniaj ca uchwał  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

              Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(j.t.Dz.U. z 2013, poz.885 z pó n. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.           

o samorz dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016, poz.446), uchwala si , co nast puje:

§ 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza si  nast puj ce zmiany:

1) zał cznik nr 1 otrzymuje brzmienie okre lone zał cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zał cznik nr 2 do uchwały pod nazw  ,,Wykaz przedsi wzi  do WPF,, otrzymuje brzmienie

okre lone zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si  Wójtowi Gminy.

     § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu w sposób okre lony           

     w art.65 Statutu Gminy.



































OBJA NIENIA  

DO  UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ

 z dnia 13 maja 2016r.

 zmieniaj cej uchwał  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Lubicz

     1.   Stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych warto ci przyj te w

wieloletniej prognozie finansowej i bud ecie powinny by  zgodne co najmniej w zakresie

wyniku bud etu i zwi zanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. 

      2. Stosownie do przepisów art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych  zmiana kwot i

zakresu wykonywania przedsi wzi  mo e nast pi  w wyniku podj cia uchwały organu

stanowi cego jst.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie bud etów (zał cznik nr 1 do WPF)

Dane bud etowe dla 2016r. zostały zmienione stosownie do tre ci uchwały

bud etowej na 2016r. po zmianach na dzie  13 maja 2016r.

W bud ecie na 2017r. zwi kszono dochody bud etu (maj tkowe) o 494 007 zł z tytułu

dotacji ze rodków europejskich na współfinansowanie przedsi wzi :

             1) przebudowa drogi-ul.Mostowa w Gr bocinie z fragmentem ul Jesiennej,

            2) przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Gr bocinie.

            Zwi kszono równie  o 494 007 zł plan wydatków bud etowych (maj tkowych) na 

            realizacj  w/w przedsi wzi  w cz ci finansowanej ze rodkóe europejskich.

W sekcji "Finansowanie programów, projektów lub zada  realizowanych zudziałem

rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy" wprowadzono dane w

zwi zku z planowan  w latach 2016-2017 realizacj  przedsi wzi :

            1) przebudowa drogi-ul.Mostowa w Gr bocinie z fragmentem ul Jesiennej,

            2) przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Gr bocinie, w nast puj cym zakresie:

            - dochody maj tkowe w 2017r. - w wysoko ci 494 007 zł,

            - wydatki maj tkowe w 2016r.- 10 000 zł, w 2017r. - 779 488 zł , w tym ze rodków    

              UE - 494 007 zł).

 Stosownie do zmienionych jak wy ej opisano , parametrów bud etowych zmianom

uległy wska niki spłat długu w poszczególnych latach. Relacja spłaty długu do dochodów

bud etowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wska nika

ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w zał czniku

nr 1 do WPF na str.7.

   Równie  planowane wydatki bie ce s  ni sze ni  planowane dochody bie ce         



            powi kszone o wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o 

            finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust.1  tej e ustawy .

II. Wykaz przedsi wzi  wieloletnich – zał. Nr 2 do WPF

W wykazie przedsi wzi  wprowadzono przesi wzi cia przewidziane do realizacji w

latach 2016-2017

            1) przebudowa drogi-ul.Mostowa w Gr bocinie z fragmentem ul Jesiennej:

                - ł czne nakłady finansowe - 308 281 zł,

                - limit wydatków 2016r.- 5 000 zł,

                - limit wydatków 2017r. - 303 281 zł,

             

 2) przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Gr bocinie

                 - ł czne nakłady finansowe - 481 207 zł,

                 - limit wydatków 2016r.- 5 000 zł,

     - limit wydatków 2017r. - 476 207 zł,


