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w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).)  

Rada Gminy Bukowsko 

p o s t a n a w i a :  

§1 

1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pod nazwą: 

1) Remont boiska sportowego w Bukowsku, Nowotańcu i Dudyńcach – Poprawa 
środowiskowej bazy sportowo rekreacyjnej. Zwiększa się łączne nakłady finansowe z 
kwoty 600 000 zł do kwoty 614 000 zł oraz zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z 
roku 2013-2014 na lata 2013-2015, z tego w roku 2013 – 314 000 zł, 2014- 55 350 zł , 
2015-  244 650 zł, w związku ze zwiększeniem kosztów prowadzonej inwestycji w roku 
2013 w Bukowsku oraz brakiem środków finansowych na realizację całego 
przedsięwzięcia w roku 2014. 

2) Remont szatni sportowej w Bukowsku- Poprawa środowiskowej bazy sportowo 
rekreacyjnej. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z roku 2013-2014 na lata 2015-
2016,  łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000 zł, z czego w roku 2015- 75 000 zł, w 
roku 2016- 75 000 zł. Zmiana terminu realizacji zadania związana jest z brakiem środków 
finansowych. 

3) Modernizacja budynku Urzędu Gminy- poprawa warunków pracy i estetyki urzędu. 
Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z roku 2011-2013 na lata 2011-2014, łączne 
nakłady finansowe w kwocie 180 000 zł, z czego w roku 2013- 30 000 zł, w roku 2014- 
50 000 zł. Zmiana terminu realizacji zadania związana jest z brakiem środków 
finansowych. 

2. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2013 związany z realizacją przedsięwzięcia z pkt. 
1.1 o kwotę 14 000 zł. 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2013 związany z realizacją przedsięwzięcia z pkt 
1.2 o kwotę 75 000 zł, oraz z pkt. 1.3 o kwotę 50 000 zł. 



§ 2 
 
W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2013 wprowadzonymi: 
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr:  
47/2013 z dnia 28 października 2013 roku 
48/2013 z dnia 30 października 2013 roku 
49/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku 
50/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku 
51/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku 
52/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku 
56/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku 
oraz Uchwałami Rady Gminy Nr: 
XL/230/2013 z dnia  8 listopada 2013 roku 
XLI/231/13 z dnia  9 grudnia 2013 roku 
dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowsko 
wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025 przyjętej Uchwałą Nr 
XXIX/178/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku: 
 
w roku 2013 
1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę          621 437,05 zł 
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę            621 437,05 zł 

 
§ 3 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 
a) zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć  o których mowa w art. 226 ust. 4 
pkt.1  ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2018 do wysokości: 
w roku 2014 do kwoty  483 037,00 zł 
w roku 2015 do kwoty  506 459,00 zł 
w roku 2016 do kwoty    89 000,00 zł 
w roku 2017 do kwoty    14 000,00 zł 
w roku 2018 do kwoty    14 000,00 zł 

 
§ 4 

 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 
2013-2025 po zmianach przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


