
Uchwała  Nr XLIX/169/14 

Rady Gminy Łubnice 

z dnia 20 listopada  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  XLVIII/167/14  z dnia 27 października  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.  

 

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  do Uchwały Nr 

XLVIII/167/14 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 października 2014 roku otrzymuje 

brzmienie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

                                                                        § 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

                                                                       § 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1a do uchwały Nr XL IX/169/14 

                                                                                  Rady Gminy Łubnice z dnia 20 listopada 2014 r.  
 

                Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

 

        Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 45/14 Wójta Gminy 

Łubnice z dnia 4 listopada 2014 roku, Zarządzeniem Nr 48/14 Wójta 

Gminy Łubnice z dnia 14 listopada, Zarządzeniem Nr 49/14 Wójta Gminy 

Łubnice z dnia 18 listopada 2014 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Łubnice 

Nr XL IX/169/14 z dnia 20 listopada 2014 r. dotyczą : 

 
Dochody ogółem po zmianach  wynoszą - 14.417.030,40 zł.  

w tym: 

- zwiększenie dochodów bieżących  o kwotę - 905.093,00 zł. 

- zwiększenie dotacji na cele bieżące o kwotę - 905.093,00 zł. 

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 18.223,31 zł.  

 

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą: - 17.330.789,00 zł.  

w tym: 

 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 905.093,00 zł.  

w tym dotacje na cele bieżące: 

 

w dziale 600- "Transport i łączność " o kwotę - 500.000,00 zł. 

z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. 

 

 

w dziale 852 - "Pomoc społeczna" w kwocie - 335.028,00 zł.  

z przeznaczeniem  dofinansowania wyplat zasiłków stałych i okresowych, wypłaty świadczeń 

rodzinnych z funduszu alimentacyjnego. 

 

w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska " 

w kwocie - 70.065,00 zł. z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

 

Zwiększenie wydatków na  inwestycje o kwotę - 18.223,31 zł.  

z przeznaczeniem na elewację budynku świetlicy wiejskiej w Budziskach. 

 

 

   

 

 


