
Uchwała Nr XXX/157/2013
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 226, art. 227, art. 229, 
i  art.  232 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009r.  o  finansach publicznych (Dz.  U.  z  2009r.  Nr 157, 
poz.  1240 z późn.  zm.)  oraz  § 3 rozporządzenia  Ministra  Finansów z  dnia  10 stycznia  2013r. 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. 
poz. 86) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/145/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 stycznia 2013r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie dokonuje się 

następujących zmian:

1) w § 5 w pkt 2 dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) zakupu energii elektrycznej do kwoty 300.000,00 zł”

2) w § 6 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) zawieranych na czas określony w zakresie zakupu energii elektrycznej do kwoty 170.000,00 zł”

§ 2

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie stanowiącej załącznik nr 1 do 

uchwały nr XXVIII/145/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 stycznia 2013r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, wprowadza 

się zmiany wynikające z:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej  jednostki  samorządu  terytorialnego  (Dz.  U.  z  2013r.  poz.  86)  w  zakresie  wzoru 

wieloletniej prognozy finansowej,

2) Zarządzenia Nr 6/2013 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie 

wprowadzenia  zmian  w  budżecie  gminy  na  2013  rok,  Zarządzenia  Nr  8/2013  Wójta  Gminy 

Wielopole Skrzyńskie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 

2013 rok i Zarządzenia Nr 16/2013 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 26 marca 2013r. 

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz Uchwały Nr XXX/156/2013 Rady 

Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu 

gminy na 2013 rok, 



polegające na aktualizacji  kwot zawartych w wierszu „2013” do kwot wynikających z  budżetu 

gminy na 2013r., zgodnie ze stanem na 28.03.2013 rok,

3) rocznych sprawozdań: Rb – 27s z wykonania planu dochodów j.s.t., Rb – 28s z wykonania planu 

wydatków j.s.t. za 2012r. i Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, 

polegające  na  aktualizacji  kwot  zawartych  w  wierszu  „2012”  do  kwot  zgodnych 

ze sprawozdaniami.

2.  Po  dokonaniu  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  1,  wieloletnia  prognoza  finansowa  Gminy 

Wielopole Skrzyńskie, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie  uchwały  zleca  się  Wójtowi  Gminy,  zaś  nadzór  nad  jej  wykonaniem  powierza  się 

Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
                    Robert Pieczonka

 




















