
                                                   Uchwała  Nr II/ 9/ 2014  

                                                  Rady   Gminy Krzemieniewo  

                                                   z dnia 05 grudnia 2014    

 

w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie  finansowej gminy Krzemieniewo  na lata 

2014-2017    

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2013  poz. 594 ) oraz  art.226,227,228, 229,230 ust. 6  ustawy z dnia  27 sierpnia 

2009  o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z  2013  poz. 885 )  

 

 Rada  Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale Nr XXXII/180/2013 z dnia  

13 grudnia  2013   

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w  wieloletniej   prognozie   finansowej   gminy Krzemieniewo na 

lata 2014-2017 tj. w załączniku nr 1 do zmienianej uchwały jak w tabeli 

w zakresie roku 2014   
Pozycja 

zał. Nr 1  
Wyszczególnienie  Zmiana w prognozie 

w złotych  

Plan prognozy roku 

po zmianie w zł  

1 Dochody ogółem  60.358,82 23.310.000,00 

1.1  Dochody bieżące  70.665,82 22.389.565,19 

1..1.3 W tym podatki i opłaty  8.307,-  3.642.177,-  

1.1.4 Z  subwencji ogólnej 60.000,- 10.524.304,- 

1.1.5 Z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące  

-2.000,- 4.047.273,73 

1.2  Dochody majątkowe  -10.307 ,-  920.434,81 

2 Wydatki ogółem  60.358,82 26.090.415,47 

2.1 Wydatki bieżące  37.519,77 20.748.631,33 

2.2 Wydatki majątkowe  22.839,05  5.341.784,14 

8.1 Różnica między dochodami  bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi   

33.146,05 1.640.933,86 

8.2  Różnica między dochodami bieżącymi  a 

wydatkami bieżącymi  powiększonymi o 

nadwyżkę  budżetową  

             33.146,05 4.421.349,33 

9.5  Wskaźnik dochodów bieżących 

powiększonych o dochody ze sprzedaży 

majątku … 

0,12 % 7,17 % 

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane  

-32.737,- 10.600.776,79 

11.2 Wydatki na funkcjonowanie  organów jst -29.146,- 1.972.832,13  

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 22.839,05- 1.478.384,25  

 

2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XXXIII/180/2013  otrzymuje brzmienie jak załącznik  

Nr 1 do niniejszej uchwały .  

 

§ 2. 1 W wykazie przedsięwzięć wieloletnich tj. w załączniku nr 2   zmniejsza się limit 

zobowiązań dla zadania „ ubezpieczenie majątku gminy w latach 2015-2017 „ o kwotę 

121.332 zł do kwoty 0 zł . 

2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/180/2013  tj. wykaz przedsięwzięć wieloletnich  

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do  niniejszej uchwały. 

 

 

 

 



 

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 .  Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia .                

 

 

                                                                                          Przewodniczący  Rady Gminy   

  

                                                                                                              Piotr Sikorski  

 

 

 

 

 

  

 

 

                     

                                                                                                                                

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


