
Uchwała Nr XXXIV/204/2013 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 13 listopadaa 2013 roku 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 

                    2013-2019  

  

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z 

art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) 

 Rada Miejska w Stawiszynie uchwala co następuje: 

w Uchwale Nr XXVI/148/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w 

sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 

2013-2019 zmienionej: 

- Uchwałą Nr XXVIII/158/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXIX/170/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXXI/182/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXXII/190/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXXIII/197/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1.Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załacznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2.Załacznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Stawiszyn obejmującą: 

1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, 

przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób 

sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do                         

niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 



 

                                            

                          Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/204/2013 

      Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013 roku 

                                                 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej   

                                                 Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2013-2019 

 

              

 W uchwale dokonano  dostosowania do zmian, jakie miały miejsce w budżecie gminy 

i miasta od momentu pojęcia poprzedniej uchwały do dnia podjęcia obecnej.W prowadza się 

zmiany w "wykazie przedsięwzięć do WPF" wprowadzając nowe przedsięwzięcie pn 

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi Powiatowej Zbiersk 

Cukrownia – Petryki (nr 4586P) oraz wzdłuż drogi gminnej Zbiersk Cukrownia (nr 

674337P)" wartość kosztorysowa planowanego do realizacji w latach 2013 - 2015 

przedsięwzięcia to 1.500.000 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wartość 

przedsięwzięcia oraz czas realizacji zostanie urealniona.                                       

 
 


