
UCHWAŁA NR XIII/88/11 

RADY GMINY BUKOWSKO 
Z DNIA  28 LISTOPADA  2011 ROKU 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 228, art. 231 ust.1 i art. 
232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 
późn. zm.) 

Rada Gminy postanawia: 

§1 

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia na podstawie umowy: 
a) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00145-6922-UM0900149/1  i Aneksem Nr 1  do 
umowy w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-
2013 na zadanie pn: ” Zagospodarowanie i urządzenie centrum miejscowości oraz 
placów zabaw i miejsc rekreacji w miejscowościach Bukowsko, Nadolany, 
Nowotaniec oraz Pobiedno w gminie Bukowsko" Całkowity koszt realizacji zadania 
wg umowy 827 500 zł , z czego dofinansowanie 474 396 zł 

 
2. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pod nazwą „ Modernizacja budynku 

Urzędu Gminy- poprawa warunków pracy i estetyki urzędu” w latach : 
2011-     z kwoty 300 000 zł   do kwoty   50 000 zł 
2012 –   z kwoty 200 000 zł   do kwoty 150 000 zł 
 

3. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2012 związanych z realizacją przedsięwzięcia, 
z pkt. 1 o kwotę 827 500,00 zł, oraz zmniejsza się limit realizacji przedsięwzięcia z 
pkt.2 o kwotę 50 000 zł 

 
4. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 i 2 ustawy o finansach 

publicznych realizowanych w latach 2011-2018 po zmianach przedstawia załącznik 
Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 
 

§ 2 
 

Upoważnia się Wójta Gminy Bukowsko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 i 2 ustawy o finansach publicznych 
określonych po zmianach w Załączniku Nr 1 dotyczących wydatków bieżących i 
majątkowych w: 
roku 2012 do  kwoty    1 197 471,00 zł 
roku 2013 do  kwoty       119 969,00 zł 



§ 3 
 
1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2011 wprowadzonymi: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr : 
48/2011 z dnia 18 października 2011 roku 
49/2011 z dnia 24 października 2011 roku 
50/2011 z dnia 27 października 2011 roku 
52/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku 
53/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku 
55/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku 
57/2011  z dnia 18 listopada 2011 roku 

 
Uchwałami Rady Gminy Nr: 

Uchwała Nr XIII/85/11 z dnia 28 listopada 2011 roku 
Uchwała Nr XIII/86/11 z dnia 28 listopada 2011 roku 
Uchwały Nr XIII/87/11 z dnia 28 listopada 2011 roku 
 

dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowsko wraz z 
prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 przyjętej Uchwałą Nr VI/48/11 z 
dnia 29 kwietnia 2011 roku po zmianach. 
 

 
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowsko 

na lata 2011-2020: 
 

1) W roku 2011: 
a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę      33 175,00 zł 
b) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę       33 175,00 zł 

 
2) W roku 2012: 

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę      777 500,00 zł 
b) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę       777 500,00 zł 
c) Wprowadzono zmiany w pozycji 10a „wydatki majątkowe objęte limitem”  

w latach 2011-2018.  
 

3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 
2011-2020 po zmianach przedstawia Załącznik nr 1  do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


