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Uchwała Nr V/25/11 
Rady Gminy Tułowice 

z dnia 23 marca 2011 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 , 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 40 poz.230, Nr 106 , poz.675:), 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) 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 ) Rada Gminy uchwala co następuje : 
 

 
§ 1. W uchwale Nr III/13/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 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  
 

 
 

 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady  Gminy  

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

 

  Zmiany w WPF – załącznik nr 1 do uchwały  są niezbędne ze względu  na dokonane zmiany 
budżetu na 2011 r. tj. 

- A zwiększenia dochodów bieżących  budżetu  o kwotę                  684 678,00 zł 
- B zmniejszenia dochodów bieżących budżetu  o kwotę                  584 696,00 zł 

- C zwiększenia dochodów majątkowych budżetu o kwotę               775 000,00 zł 
- D zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu o kwotę             360 763,00 zł 
- E zwiększenia wydatków bieżących budżetu  o kwotę                     46 319,00 zł 

- F zwiększenia wydatków majątkowych budżetu o kwotę            1 635 000,00 zł 
- G zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu o kwotę          1 157 100,00 zł 

- H zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę                                204 000,00  zł  
- I  zwiększenie przychodów  budżetowych  o kwotę                       214 000,00  zł 
oraz dokonanych przeniesień  pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami po stronie 

wydatków    co spowodowało przeniesienie  kwoty 11 011,00 zł z wydatków bieżących na 
wydatki majątkowe . 

Budżet po dokonanych zmianach  przedstawia się następująco : 
DOCHODY: 
Dochody bieżące                             11 550 359,00 zł 

Dochody majątkowe                         2 004 800,00 zł 
Dochody ogółem                             13 555 159,00 zł 

Przychody                                          1 057 000,00 zł 
Dochody i przychody ogółem         14 612 159,00 zł 
 

WYDATKI  
Wydatki bieżące                              10 703 548,00 zł 

Wydatki majątkowe                           2 428 911,00 zł 
Wydatki ogółem                              13 132 459,00 zł 
Rozchody                                           1 479 700,00 zł 

Wydatki i rozchody ogółem             14 612 159,00 zł 
Załącznik Nr 1 do uchwały  Wieloletnia Prognoza Finansowa  odzwierciedla ww. zmiany .  

 
Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF odzwierciedlają   dokonane zmiany które 

wynikają  z: 

1)  Zmniejszenie nakładów na zadanie Centrum Aktywności w Skarbiszowicach o  
       63 000,00 zł i  przeznaczenie powyższych środków na plac zabaw w Skarbiszowicach 

       oraz pozostałe środki  w wysokości 503 000,00 zł przeniesiono  na rok 2012  ze  
       względu na przesunięcie realizacji zadania dotyczącego Centrum Aktywności w  
       Skarbiszowicach na 2012 r.  . 

 2)  zmniejszenia  nakładów  na budowę drogi gminnej w Tułowicach ul. Różana etap  
      III  ze względu na przeprowadzony przetarg na powyższe zadanie i  wyłonienie  

       wykonawcy . Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 381 100,00 zł. w 
       tym dotacja ze środków unijnych na kwotę 195 763,00 zł. 
3) zwiększenie wydatków 2011r  na zadanie dotyczące budowy drogi w Szydłowie  o  

      kwotę 1 500 000,00 zł ze względu na przeniesienie realizacji powyższego zadania z 
      2012 r na rok 2011. 

 4) ujęcie  w planie przedsięwzięć  budowy  zaplecza  socjalnego na boisku sportowych w  
    Tułowicach w wysokości  ogółem 600 000,00 zł z tym ,że w 2011r zostanie   
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    wydatkowana kwota 2 000,00 zł na aktualizację dokumentacji.  

5) zwiększenie pozycji  2) wydatki bieżące  w wykazie przedsięwzięć  - umowy , 
     których realizacja w roku  budżetowym i w latach następnych jest niezbędna  dla  

     zapewnienia ciągłości  działania jednostki i których płatności przypadają w okresie  
     dłuższym niż rok  o kwotę 8 784,60 zł –asysta techniczna przy eksploatacji programu  
     komputerowego systemu rejestracji  stanu cywilnego . Przy sporządzaniu wykazu  

     umów  powyższa umowa została pominięta .  
 

 
 
 

  
                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                       
                                                                                                               Michał Szumega  
 

 
 

 
 
 

 
 


