
U C H W A Ł A   NR XXVI/179/12
RADY  GMINY  MASŁÓW

z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Masłów na lata 2012-2025.

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, art. 229 art. 
231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240) – 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/107/12 z dnia 30 stycznia 
2012r.   w sprawie przyjęcia wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 
2012-2025,  pn.  „Wieloletnia  prognoza finansowa”, wprowadza się  zmiany zgodnie  z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami. 

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/107/12 z dnia 30 stycznia 
2012r.   w sprawie przyjęcia wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 
2012-2025,  pn.  „Wykaz  przedsięwzięć  do  WPF”, wprowadza  się  zmiany  zgodnie  z 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 
na lata 2012 - 2025 Gminy Masłów, wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 

października 2012 roku.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej  prognozie finansowej  na lata  2012 -  2025 przyjętej  uchwałą Rady Gminy 
Masłów Nr XVII/107/12 z dnia 30 stycznia 2012r. wprowadzono zmiany kwot dochodów i 
wydatków planowanych w roku 2012, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie 
Gminy. Zmiany planu nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego.   

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej, wprowadzone zostały zmiany w nw. pozycjach:

3. Programy,  projekty lub zadania pozostałe.  Dokonano zmiany planowanych limitów 
wydatków bieżących na zadaniu pn. „Trwałość projektu – Budowa hali sportowej z 
częścią  dydaktyczną przy ZS w Maslowie Pierwszym” w roku 2012.  Zwiększenie 
limitu spowodowane jest niedoszacowaniem zadania, w związku ze zmianą cen. 

4. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości  działania  jednostki  i  których płatności  przypadają w okresie 
dłuższym niż rok. Zwiększono limity w latach 2012 – 2014. Zwiększenie wynika z 
konieczności  zaktualizowania  zaplanowanych  nakładów  na  realizację  zadania,  w 
związku ze zmianą cen oraz potrzebą zaciągnięcia nowych zobowiązań. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
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