
                                                                                            
UCHWAŁA NR XII/92/11 

RADY   GMINY   W   WILKOWIE 

 

      z dnia 30 grudnia 2011 r. 
 
 
o zmianie uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
 

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i  Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281)  w związku z art. 229 i 231 ustawy   z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28,   
poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, 
poz. 1726, oraz z 2011r.  Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

        1. W uchwale  Nr III/7/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałami Rady Gminy                      

w Wilkowie  Nr V/25/11 z dnia 18 marca 2011r,  Nr VI/35/11 z dnia 28 kwietnia 2011r,         

Nr VII/43/11 z dnia 17 czerwca 2011r, Nr VIII/54/11 z dnia 9 września 2011r. i Nr IX/64/11       

z dnia 28 października 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 

 1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:  

„§1. 1.  Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2015 wraz z prognozą 

długu na lata 2011 - 2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały” 

2) w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2015 wraz z prognozą 

kwoty długu na lata 2011 - 2018”: 

a) wprowadza się kolumnę   „rok budżetowy 2019” w treści jak w załączniku Nr 1 

do niniejszej uchwały 

b) w kolumnie „rok budżetowy 2011” 

-  w wierszach 1a, 1b i  2a  wprowadza się  nową wartość  dochodów i wydatków, 

- w wierszu 4a  zmniejsza  się  wartość przychodów niezwiększających długu,  

- w wierszu 6a wprowadza się nową kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów, 

- w wierszach 9, 9a i 9b wprowadza się nowe wartości wydatków majątkowych, 

- w wierszu 10 i 10 b wprowadza się nową wartość przychodów zwiększających 

dług (z tytułu kredytów i pożyczek). 



c) w kolumnach rok budżetowy 2012 do 2019 wprowadza się nowe wartości 

odpowiadające wartościom przyjętym w projekcie uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  na 2012r. 

 3) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2011-2015” 

a) dokonuje się zmian limitów wydatków w roku 2011 i 2015 oraz limitu 

zobowiązań na zadanie pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej    

w powiecie namysłowskim”  

b) dokonuje się zmian limitów wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań na 

zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury                 

w Wilkowie (część B)”, 

c) dokonuje się zmiany limitów wydatków w roku 2011 i 2012  oraz limitu 

zobowiązań na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową Publicznego 

Przedszkola w Wilkowie” . 

  2.  Określony w § 1 ust 1 załącznik  Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata    

2011- 2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2018” otrzymuje brzmienie jak 

załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały. 

  3. Określony w § 1 ust 2 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 

2011-2015 „ otrzymuje brzmienie , jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 

 

§ 2 

 
         Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 
 

        § 3 
 

         Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
                                                                                                 Wiesław Kowalczyk 

 
 
 
 
 


