Zał. Nr 10 do protokołu z Sesji
Rady Gminy Budzyń
z dnia 28 grudnia 2012 roku.

UCHWAŁA NR XXIV/166/2012
Rady Gminy Budzyń
z dnia 28 grudnia 2012 roku.
w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2012 – 2020.

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 ze zm.) oraz art. 226, 227,
229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - RADA GMINY BUDZYŃ uchwala, co następuje :
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń uchwaloną
Uchwałą Nr XV/95/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 r. zmienioną
Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XVI/101/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r,
Nr XVII/122/2012 z dnia 26 marca 2012 r, Nr XX/132/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r,
Nr XXI/136/2012 z dnia 20 września 2012 r, Nr XXII/150/2012 z dnia
08 listopada 2012 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń Nr 679/2012 z dnia
27 kwietnia 2012 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) objaśnienia przyjętych wartości wraz z opisem zmian niniejszą uchwałą, stanowiące
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uchwalone w w/w Uchwale
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a Zał. Nr 3 otrzymuje brzmienie
Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na
lata 2012-2020 znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/166/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2012 – 2020.
1) W związku ze zmianami wartości przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale
Budżetowej.
3) Sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2012-2020 – wolne środki – nadwyżka
roku bieżącego.

