
Uchwała  Nr XLVII/164//14 

Rady Gminy Łubnice 

z dnia 29 września 2014 roku 
 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2017. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (Dz. U z 2013 roku poz. 594.) oraz art. 226, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi 

zmianami) Rada Gminy Łubnice uchwala co następuje: 

 

 

                                                                    § 1.  

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2014 – 2017” do     

uchwały Rady Gminy Łubnice Nr  XLVI/161/14  z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2. Załącznik Nr 1a „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku 

nr 1a do niniejszej uchwały. 

 

                                                                 § 2.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

                                                                       § 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik Nr 1a  

                                                                                 do Uchwały Nr XLVII/164/14 

                                                                    Rady Gminy Łubnice 

                                                                                  z dnia 29 września 2014 roku    
 

                Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

 

 

        Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 31/14 Wójta Gminy 

Łubnice z dnia 3 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 33/14 Wójta 

Gminy Łubnice z dnia 16 września 2014 roku oraz Uchwałą Rady Gminy 

Łubnice Nr XLVII/163/14 z dnia 29 września 2014 r. dotyczą : 

 

Dochody ogółem po zmianach  wynoszą - 13.146.873,39 zł.  

w tym: 

 

- zwiększenie dochodów bieżących  o kwotę - 27.300,00 zł. 

- zwiększenie dotacji na cele bieżące o kwotę - 27.300,00  zł. 

 

 

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą: - 16.078.855,39 zł.  

w tym: 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 755.598,00 zł.  

w tym: 

w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" 

w rozdziale 80101  - "Szkoły podstawowe" 

kwotę - 4.450,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu 

podręczników dla szkół podstawowych. 

 

w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" 

w rozdziale 85415 - "Pomoc materialna dla uczniow" 

kwotę - 7.850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników 

i materiałów edukacyjnych  dla uczniow "Wyprawka szkolna". 

 

w dziale 600 - "Transport i łączność" 

w rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" 

w rozdziale 60017 - "Drogi wewnętrzne" 

kwotę - 743.298,00 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz kwotę 

- 40.000,00 zł. dotacja dla gmin Pacanów na dofinansowanie do remontu drogi 

Warszawa - Komorów. 

 
 

 

 



 

 


