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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/146/2012 Z 28 LISTOPADA 2012 ROK

1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz prognozie kwoty długu - Zmiana dotyczy roku 2012 - należy

dostosować wartości do dokonanych zmian w uchwale budżetowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć - z uwagi na spłatę zadłużenia SCKTiR w Popielowie z planu wydatków

bieżących 2013 roku usuwa się się kwotę poręczenia w wysokości 112 569 złotych. Ponadto w 2013 roku

dostosowano plan zadania związanego ze zmianą studium oraz planu zagospodarowania, realizacji programu

Comenius oraz dowozu uczniów do kwot wynikających z zawartych umów. Dokonane zmiany mają na celu

dostosowanie wartości przyjętych w projekcie budżetu 2013 roku do kwot określonych w niniejszej WPF

Rady Gminy Popielów

z dnia 28 listopada 2012 roku

Na podstawie art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.

Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28 poz 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz 835, Nr 152 poz 1020, Nr 238 poz.

1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r Nr 185 poz 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.

1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Popielów na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą

kwoty długu na lata 2012 - 2026 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Gminy

Popielów z 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Popielów i po wprowadzonych zmianach prognozę długu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do

niniejszej uchwały.

Wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr

XIII/89/2011 Rady Gminy Popielów z 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej

prognozy finansowej Gminy Popielów i po wprowadzonych zmianach wykaz przedsięwzięć ustala się

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


