ZARZĄDZENIE NR 604/2011
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 25 lipca 2011 roku.
w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2011 – 2022.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - RADA GMINY BUDZYŃ uchwala,
co następuje :
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń uchwaloną
Uchwałą Nr IV/12/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2011 r. zmienioną
Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr V/24/2011 z dnia 28 lutego 2011 r,
Nr VII/ 37/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. i Nr IX/52/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
obejmującą :
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody
budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie
Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 604/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 lipca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2011 – 2022.
1) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale
Budżetowej.
2) W związku z pominięciem w kwocie długu kredytu w wysokości 150.000,-zł
dokonano zwiększenia kwoty długu na koniec 2011 r. o w/w wysokość oraz
dostosowano spłaty rat kredytów na lata następne do wysokości aktualnego
zadłużenia.
3) Występuje różnica w kwocie długu na koniec 2010 r. o kwotę 53,-zł w stosunku do
faktycznego zadłużenia na koniec 2010 r. Różnica wynika z aktualnie dostępnego
programu w którym ujęte zostało przewidywane wykonanie na 2010 r. Nie ma
możliwości wprowadzenia danych z faktycznego wykonania roku 2010. Zmiana
zostanie dokonana w momencie możliwości wprowadzenia danych z faktycznego
dokonania roku 2010.
4) Sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2011-2018 – wolne środki – nadwyżka
roku bieżącego.

