
                                                                                                
                                                                                                       
                                                                                                      

Uchwała  NR XXI/120/12
                                           Rady Gminy Tułowice  

z dnia 29 listopada 2012 r.

        w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Tułowice 

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 ,zmiany  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558,Nr 
113, poz.984 ,  Nr 153 ,  poz.1271, Nr 214, poz.1806, z  2003 r.  Nr 80 ,poz.717,  Nr 162, 
poz.1568, z2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, 
poz.1437:  z  2006r.  Nr 17 ,  poz.128,  Nr 181,  poz.1337,  z  2007r Nr 48 poz.327,  Nr 138, 
poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r.Nr 180 poz.1111, Nr 223 , poz.1458; z 2009r.  Nr 52 
poz.420, Nr 157, poz.1241; 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 , poz.675: z 2011r Nr 40 
poz.230,Nr  117,  poz.679,  Nr  134,  poz.777,  Nr  21  poz.113,Nr  217  poz.1281,Nr  149 
poz.887;DZ.U.z  2012r.  poz.567)  art.226,227,229  i  231   ustawy  z  27  sierpnia  2009r  o 
finansach publicznych ( Dz. U z 2009r. Nr 157 , poz.1240; 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123, 
poz.835, Nr 152 poz.1020; Nr 96 poz.620 Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726,z 2011r Nr 201 
poz.1183  Nr  185 poz.1092,  Nr  234 poz.1386,Nr  291,  poz.1701;   Nr  240 poz.1429)  )  w 
związku z art.121  ust.8  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające  ustawę  o 
finansach publicznych  (  Dz.  U.   Nr 157 ,  poz.1241;  Nr 219 poz.1706;  z  2010r;  Nr 108, 
poz.685,Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 96 poz.620;z 2011r; Nr 226 , poz.1475,Nr 
238 poz.1578 ,Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170;Nr 171, poz.1016) Rada Gminy uchwala co 
następuje  :

§ 1. W uchwale Nr XI/78/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 
        uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 r.  wprowadza się następujące 
        zmiany :

1) W § 1 ust.1  uchwały  wieloletniej prognozy finansowej  zmienia się treść załącznika 
Nr 1 , który otrzymuje  nowe brzmienie  określone w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały .

2) W § 1 ust.2 uchwały wieloletniej prognozy finansowej zmienia się treść załącznika Nr 
2 , który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej 
uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i  podlega ogłoszeniu w Biuletynie
        Informacji Publicznej 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                             Alicja Lewandowska – Adam           
                                                                                                 
                                                                                                  Tułowice dnia 20.11.2012r. 



                                      
                                                 U Z A S A D N I E N I E

  Zmiany w WPF – załączniki  nr 1  i 2 do WPF  są niezbędne ze względu  na dokonane 
zmiany budżetu na 2012r. zarządzeniami i uchwałą  o numerach :
1)Zarządzenie Nr 148/2012 z  03 października  2012 r.   Wójta Gminy Tułowice – 
    dotyczyło wprowadzenia do budżetu  dotacji celowych w wysokości  264,00 zł  z 

          przeznaczeniem na  komisje kwalifikacyjną  i egzaminacyjną powołaną w 2012r. do
          spraw awansu zawodowego nauczycieli .
      2)Zarządzenie Nr 150/2012 z dnia  10 października 2012r. Wójta Gminy Tułowice –
         dotyczyło wprowadzenia do budżetu  dotacji celowej w wysokości 37 666,00 zł  na 
         zadania w zakresie zadań z pomocy społecznej na zabezpieczenie środków na 
         świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla OPS .
       3) Uchwała Nr XX/115/12 z dnia 25 października Rady Gminy Tułowice –
           zwiększenie dochodów z tytułu dzierżaw  o 4 000,00 zł.
      4) Zarządzenie Nr 154/2012 z dnia 26 października  2012 r. Wójta Gminy Tułowice –
           dotyczyło  wprowadzenia do budżetu  dotacji celowych  w wysokości 74 841,00 zł  z 
           tego  z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy dla rolników w wysokości 42 563,00 zł, 
           dotacje zwiększającą środki na zadania zlecone  Gminie realizowane przez USC w
           Tułowicach  o kwotę 697,00 zł oraz  zwiększenie dotacji celowych dla OPS w kwocie  
           31 581,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej 
      5) Zarządzenie Nr 156/2012 z dnia 30  października  2012 r. Wójta Gminy Tułowice-
           dotyczyło  wprowadzenia do budżetu dotacji  w wysokości 62 106,00 zł   z 
           przeznaczenie  na  zabezpieczenie wydatków OPS  na świadczenia rodzinne, składki
           na ubezpieczenia zdrowotne  na zasiłki i pomoc w naturze 
      6) Zarządzenie Nr 160/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. Wójta Gminy Tułowice-
           dotyczyło wprowadzenia do budżetu  dotacji w wysokości  300,00 zł z przeznaczeniem 
           dla OPS  na realizację programu rządowego wspierającego niektóre osoby pobierające 
           świadczenia pielęgnacyjne 
      7) Zarządzenie Nr 162/2012 z dnia 19 listopada 2012r Wójta Gminy Tułowice –
           Dotyczyło wprowadzenia do budżetu dotacji celowych  w wysokości 11 600,00 zł dla 
           OPS na  wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
           na pomoc  związaną z realizacją programu rządowego  dla osób pobierających 
          świadczenia pielęgnacyjne 
      8)Uchwały Nr XXI/119/12  Rady Gminy Tułowice z dnia 29.11.2012r. – Zwiększenia 
         dochodów  bieżących o kwotę  63 462,00  zł ,zwiększenia dochodów majątkowych o
          kwotę 150 000,00 zł , zmniejszenia dochodów  majątkowych o kwotę  95 500,00 zł ,
          zwiększenia  wydatków bieżących o kwotę 114 962,00 zł , zwiększenia wydatków
          majątkowych o kwotę  3 000,00  zł. , a także przeniesień między działami , rozdziałami 
          i paragrafami co w konsekwencji wpłynęło  na zmniejszenie wydatków bieżących o 
          kwotę  19 000,00 zł   a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę  19 000,00  zł. 
           .

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

DOCHODY;
Dochody bieżące                                      12  869 855,13  zł
Dochody majątkowe                                      515 782,63  zł   



Dochody ogółem                                      13  385 637,76  zł
Przychody                                                   1 202 244,75  zł
Dochody i przychody ogółem                   14 587 882,51  zł

WYDATKI :
Wydatki bieżące                                       11 891 392,20  zł 
Wydatki majątkowe                                   1  452 790,31  zł
Wydatki ogółem                                       13 344 182,51  zł 
Rozchody                                                   1  243 700,00  zł  
Wydatki i rozchody ogółem                     14  587 882,51  zł 

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia dotyczyły „
1) Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych  na dokumentację związaną z budową 
      Centrum  w Tułowicach Małych o kwotę 5 400,00 zł 
2) Zmniejszenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji na boisko  w 
      Szydłowie o kwotę 4 000,00 zł 
3) Zmniejszenie wydatków na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie gruntów 

otrzymanych od Agencji Rolnej  o kwotę 12 250,00 zł 
       4)  Zwiększenie wydatków inwestycyjnych  przedsięwzięcia „Budowa zaplecza 

      socjalnego  na boisku w Tułowicach „ – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 
       kwotę  23 650,00  zł ( wyposażenie ) 

        5) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia e-Urząd  o wartości 256 000,00 zł z tego 
            6 000,00 zł realizacja 2012r pozostała kwota 250 000,00 zł planowane wydatkowanie 
            2013r. 

Załączniki Nr 1  i 2  do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa odzwierciedlają wyżej 
wymienione zmiany.

                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                 Alicja  Lewandowska – Adam 

                            

 


