
                                                           Uchwała Nr XLII/227/2014 

                                                           Rady Gminy Rozdrażew  

                                                           z dnia 29 września 2014 roku 

 

w sprawie:  zmiany Wieloletniej   Prognozy   Finansowej  Gminy Rozdrażew na lata 
2013-2019. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013 r., 594 ze zm.), oraz art. 226,227,229,230 ust.1 i 6,230b,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr  XXXVI/191/2013 z dn. 30 grudnia 2013r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2013-2019,  

dokonuje się następujących zmian: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozdrażew obejmującą dochody 
i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki 
lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób 
sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

1) w roku 2014 i 2016 deficyt budżetu zostanie sfinansowany zaciągniętymi 
pożyczkami i kredytami na rynku krajowym 

2) w latach 2015 i 2017-2019 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań” 

2) załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/191/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia
2013 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały 

3) załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/191/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 
2013 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

             Przewodniczący Rady Gminy  

Artur Jakubek  



 

 

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew 

na lata 2013-2019 

 

1.W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu dotyczące roku 2014 

wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Rozdrażew oraz zmiany wynikające ze zmian w wykazie 

przedsięwzięć. 

2. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”  dotyczą 

zmiany limitów na przedsięwzięcia: 

- budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi zwiększenie o kwotę 20.000 zł 

- przebudowa drogi w Maciejewie zwiększenie o kwotę 13.500 zł 

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci 

wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice, aglomeracja Rozdrażew zwiększenie                   

do kwoty  223.180 zł   

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

Artur Jakubek  

 

  


