
Uchwała Nr XXXV/209/2013 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 30 grudnia 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, 

- Uchwałą Nr XXXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Staiszynie z dnia 13 listopada 2013 roku 

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 XXXV/209/2013 

Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 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. 

Wprowadza się zmiany w "wykazie przedsięwzięć do WPF" dostosowując do wartości 

zawartych w budżecie.  

 

Objaśnienia przyjętych wartości. 

 

       Zmiany w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały polegają na zmniejszeniu planu 

dochodów  ogółem o kwotę 75.320,00 zł. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 132.946,00 

zł. natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 57.626,00 zł. Wydatki ogółem 

zwiększono o kwotę 49.680,00 zł. w tym bieżące zwiększono o kwotę 87.069,97 zł. 

natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 37.389,97 zł. Wynik budżetu zmniejszono o 

kwotę 125.000,00 zł. Przychody budżetu zwiekszono o kwotę 209.197,00 zł. Rozchody 

budżetu zmniejszono o 125.000,00 zł.  W związku z aneksem do umowy kredytu zmniejsza 

się rozchod o 125.000,00 zł.  Wprowadzono prawidłowe wartości w zakresie poszczególnych 

rodzajów dochodów oraz wydatków budżetu zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 

okresie od ostatniej zmiany WPF 
 


