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Uchwała Nr X/42/2015
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 22.06.2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata
2015-2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.)  oraz art.226, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz885 ze zm.) uchwala sie

co następuje:

§ 1

Zmienia  się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2015-2026

obejmującą:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatowiec na lata 2015-2026

" otrzynuje brzmienie zgodnie z załącznikim nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatowiec" otrzymuje

brzmienie  zgodnie z załącznikim nr 2   do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 3 "Objaśninia przyjetych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na

lata 2015-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikim nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                         Przewodniczący Rady Gminy
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                                                                                               Andrzej Malec
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Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr X/42/2015 z dnia 2015-06-22
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                                                                       Załącznik nr 3
                                                                                          do uchwały Nr X/42/2015
                                                                                         Rady Gminy Opatowiec

                                                                                     z dnia 02.06.2015 roku

Objaśniania przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opatowiec na lata 2015-2026 

Dochody Gminy Opatowiec na rok 2015 

Zmiejszenie dochodów majątkowych o kwotę 347.025,00 zł 
Na podstawie anektowanych umów przyznania pomocy  Nr 0018-6921-UM1300225/13 ,     
Nr 00232-6921-UM1300300/14  w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki     
i ludności wiejskiej „ objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „ Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec”. 

Wydatki Gminy Opatowiec na rok 2015

Zmiejszenie wydatków majątkowych o kwotę 350.525,00 zł 
Na podstawie anektowanych umów przyznania pomocy  Nr 0018-6921-UM1300225/13 ,       
Nr 00232-6921-UM1300300/14  w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki     
i ludności wiejskiej „ objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „ Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec”

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.500,00 zł
Dotyczy ostatecznych płatności wynikających z zawartej  umowy partnerskiej o wspólnej
realizacji zdania inwestycyjnego pn.” Podniesienie efektywności energetycznej obiektów
użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego” pomiędzy Powiatem
Kazimierskim, a Gminami Zagnańsk, Czarnocin i Opatowiec. 

Wynik budżetu

Relacje wynikające z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych  nie zostały naruszone.


