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UCHWAŁA NR IX/47/2011
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2011 - 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 
poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 
167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 
poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 
223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 
poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113), art. 226, art. 227, art 228, art. 230 ust. 6 i art 243 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 
poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) w związku z art 
121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620) 

Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiełczygłów na lata 2011 – 2022 po zmianach otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa 
miejscowego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Danuta Nowak
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Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiełczygłów na lata 2011 – 2022. Objaśnienia przyjętych wartości. 

1. Wstęp 

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie a przede wszystkim zmianami w limitach zobowiązań 
i kwot wydatków na przedsięwzięcia (wieloletnich wydatkach inwestycyjnych) dokonuje się zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów. 

Zmiany w WPF dotyczą jedynie roku bieżącego 2011 i nie powodują zmian w zakresie wyniku budżetu 
i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz kwoty długu Gminy Kiełczygłów. W załącznikach do 
uchwały zmiany te wyróżnione zostały pogrubioną ramką. 

Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Kiełczygłów zmiany w Wiloletniej Prognozie 
Finansowej przedstawione zostały poniżej. 

2. Dochody 

Dochody bieżące Gminy Kiełczygłów zostały zwiększone o kwotę 118.472,39 zł i po zmianach wynoszą 
10.172.651,49 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 34.278,13 zł i po zmianach wynoszą 84.278,13 zł. 

Ogółem dochody zwiększyły się o 152.750,52 zł i ostatecznie wynoszą 10.256.929,62 zł. 

3. Wydatki bieżące 

Wydatki bieżące Gminy Kiełczygłów bez odsetek i prowizji od kredytów zwiększyły się ogółem o kwotę 
170.250.52 zł i po zmianach wynoszą 9.972.129,62 zł. W tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się 27.048,00 zł i po mianach wynoszą 
5.437.289,22 zł, 

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększyły się o 143.202.52 zł i po zmianach wynoszą 
4.534.840,40 zł. 

4. Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody 

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów nie zmieniają się, natomiast zmniejszaja się wydatki na bieżącą obsługę 
długu o kwotę 5.000,00 zł i po zmianach wynoszą 30.000,00 zł. 

Ogółem spłata i obsługa długu zmniejszyła się do kwoty 284.653,00 zł. 

5. Wydatki majątkowe 

Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się również zmian w wydatkach majątkowych 
WPF. 

Ogółem wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.500,00 zł i po zmianach wynoszą one 1.323.200,00 zł, 
natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 14.000,00 zł i po zmianach wynoszą one 1.077.500,00 zł. 

Szczegółowy wykaz wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne przestawia załącznik Nr 2 do uchwały. 


