UCHWAŁA NR VI/33/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 19 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 - 2018
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr
157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) - Rada Gminy
Gnojno uchwala,co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 - 2018
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011 - 2018 zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Gnojnie.

Przewodniczący Rady
Gminy
Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1241 ze zm.) uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego podejmuje organ stanowiący JST.
Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy
a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia
ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.
Uchwała w sprawie zmiany WPF zawiera załączniki określające:
- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu
i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres
realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań
– stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Przedsięwzięcia zostały zmienione poprzez zmianę kwoty limitów w dwóch inwestycjach
dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojno oraz oczyszczalni ścieków.
Podjęcie uchwały w proponowanej wersji jest zasadne.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/33/11 z dnia 19 marca 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/33/11 z dnia 19 marca 2011 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Zalacznik2.xls

