
UCHWAŁA NR XXXI/192/13 
RADY GMINY BUKOWSKO 

Z DNIA 26 MARCA 2013 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. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) 

Rada Gminy Bukowsko 

postanawia: 

 

§1 

Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko wraz  
z prognozą kwoty długu na lata 2013-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały 
oraz objaśnieniami. 
 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pod nazwą: 
COMENIUS – „ Uczenie się przez całe życie” w roku 2013 z kwoty 12 000 zł do 
kwoty 28 011,75 zł w związku z przesunięciem części realizowanego zadania z roku 
2012 na rok 2013. Wartość projektu wynosi 59 000 zł. 

2. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2013 związanych z realizacją przedsięwzięcia  
z pkt. 1 o kwotę 16 011,75 zł. 

3. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych realizowanych w latach 2013 – 2018 po zmianach przedstawia załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

 
W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2013 wprowadzonymi: 
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr:  
10/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku 
oraz Uchwałami Rady Gminy Nr: 
XXX/186/13  z dnia 15 marca 2013 roku 
XXXI/191/13 z dnia 26 marca 2013 roku 
 



dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Bukowsko wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025 przyjętej 
Uchwałą Nr XXIX/178/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku: 
 
w roku 2013 
1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę         26 572,00 zł 
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę          26 572,00 zł 
 
 

§ 4 
 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 
2013-2025 po zmianach przedstawia Załącznik nr 1  do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 

§ 6 
 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2013 roku. 


