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Uchwała  Nr XV / 108 / 2016                                                                                                                               

Rady   Gminy Krzemieniewo                                                                                         

z dnia  24 maja   2016      

w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie  finansowej gminy Krzemieniewo  na lata 2016-2024    

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

(t.j. Dz.U. z 2016  poz. 446   ) 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 ze zmianami ) oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej jst   ( Dz. U z 2015            

poz. 92 )  

Rada  Gminy Krzemieniewo  dokonuje zmian w uchwale nr  XI /82 /2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku 

jak niżej     

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

tj.   w załączniku nr 1 do w/w uchwały  , jak niżej  

w zakresie roku 2016 

Pozycja 

zał. Nr 1  

Wyszczególnienie  Zmiana w prognozie w 

złotych  

Plan prognozy roku po 

zmianie w zł  

1. Dochody ogółem           614.259,05 26.196.268 

1.1  Dochody bieżące           397.259,05 25.185.124 

1.1.3 w tym podatki i opłaty               -1.324,29   3.482.994,71 

1.1.5 Z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące  

           375.379 5.956.912,45  

1.2 Dochody majątkowe            217.000  1.011.144 

1.2.1 w tym ze sprzedaży majątku           217.000  946.500 

2. Wydatki ogółem  614.259,05  39.596.403 

2.1 Wydatki bieżące  292.379,05 23.395.266,78 

2.2 wydatki majątkowe  321.880  16.201.136,22 

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi  

104.880 1.789.857,22 

8.2 różnica między dochodami bieżącymi 

skorygowana ośrodki a wydatkami 

bieżącymi ….  

104.880  5.657.992,22 

9.5  Wskaźnik dochodów bieżących 

powiększonych o dochody ze sprzedaży 

majątku … 

           1,01 %             10,45   % 
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11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane  

          -146.330         11.087.306,43 

11.3 wydatki objęte limitem …       264.880        15.576.880,70  

11.3.2 z tego majątkowe        264.880   15.523.180  

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane        264.880    15.432.180  

11.5  nowe wydatki inwestycyjne          35.000       726.956,22  

11.6  wydatki majątkowe w formie dotacji         22.000        22.000  

 

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/82/2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 2.1  W załączniku nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich  dokonuje się zmian w niżej 

wymienionych  przedsięwzięciach   

 

przedsięwzięcie   łączne nakłady w zł limit roku   limit zobowiązań w zł  

przebudowa dawnego 
przedszkola na  
bibliotekę z czytelnią w 
Pawłowicach  

    
+ 5.000 zł do kwoty 
423.935,12  zł  

 rok 2016  + 5.000 zł  
do kwoty 206.000 zł  

  
+ 5.000 zł  do kwoty  
11.634,81 zł  

budowa oczyszczalni 
ścieków w Luboni i 
kanalizacji sanitarnej w 
Luboni , Kociugach, 
Drobninie, 
Krzemieniewie , 
Garzynie i Górznie  

+ 259.880 zł do kwoty 
33.085.880 zł  

+ 259.880 zł do kwoty 
14.812.900 zł  

+ 264.025,21 zł  
do kwoty 
33.068.045,21  

 

2. załącznik nr 2 tj. wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

 

 


