
 
 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/270/2013 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia 28 listopada 2013 roku 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 
 
   
Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust.6, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala co następuje: 
      

§ 1 
 

W uchwale Nr XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) dokonuje się zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej wraz z prognozą kwoty 
długu na lata 2013 – 2018 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 

 
2) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do 

uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§  3 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
      

 
      
 

  Przewodniczący Rady  
     /-/ 

       Klaudia Lakwa  
 
 
 
 
 
 
 



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXIV/270/2013 
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 
 
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2018 (zał. nr 1) w związku ze zmianami ujętymi w 
uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 dokonano następujących zmian: 
 
W roku 2013 

1) Planowane dochody bieżące zwiększają się o kwotę 51.336,00 zł, w tym z tytułu dotacji i 
środków przeznaczonych na cele bieżące 51.336,00 zł 

2) Planowane wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 75.336,00 zł  
3) Planowane wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 39.572,00 zł  
4) Planowane wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 36.200,00 zł  
5) Planowane wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 20.628,00 zł 

 
W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych nastąpiło: 
W roku 2013 

1) zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 
19.372,00 zł 

2) zwiększenie nakładów na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 15.572,00 zł 
3) zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 

33.164,00 zł 
 
W roku 2014 

1) zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 
28.598,00 zł 

2) zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 709.053,00 
zł 

 
W roku 2015 

1) zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 960.000,00 
zł 

 
W roku 2016 

1) zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 960.000,00 
zł 

 
 

W zał.nr 2 do uchwały dodano nowe przedsięwzięcia: 
 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 
 
Wydatki bieżącej: 

1) Remont pomieszczeń w budynku gminnym przy ul.Opolskiej 10 w Prószkowie Dz. Nr 897 
k.m.7 - łączne nakłady finansowe przewidziane na lata 2013-2014 69.053,00 zł, limit na 
2014 rok 69.053,00 zł  

2) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków – okres realizacji 2014-2016 łączne 
nakłady finansowe: 2.560.000,00 zł. Limit na rok 2014 – 640.000,00 zł, na rok 2015 – 
960.000,00 zł, na rok 2016 – 960.000,00 zł 

 
Wydatki majątkowe: 

Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej - łączne nakłady 
finansowe przewidziane na lata 2013-2014 47.970,00 zł, limit na 2013 rok 19.372 zł, limit na 
2014 rok 25.598,00 zł  

 
 
Sporządziła: Ewa Miążek                                                   

 


