Uchwała Nr XIII/81/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów
na lata 2015 - 2024.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska
w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2015 - 2024, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 "dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki
lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty
długu" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) § 2 pkt 1 "programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w § 1 pkt 2 "objaśnienia przyjętych wartości", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały,
4) § 4 otrzymuje brzmienie: "4. 1. Upoważnia się Burmistrza Kożuchowa do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Kożuchowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa
w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/81/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015 - 2024.
W uchwale Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2015 - 2024 wprowadza się do § 4. 1. pkt 2) o
brzmieniu; "§ 4. 1. 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy".
1). W załączniku nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej ;
Dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Kożuchowie
oraz Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2). W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany na zadaniach;
- pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Kożuchów" zmienia się kwotę
limitu w 2015 roku z kwoty 1.370.279,00 zł na kwotę 1.265.279,00 zł oraz zmienia się łączne nakłady finansowe z
kwoty 2.143.013,00 zł na kwotę 2.038.013,00 zł,
- pn. "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego
przeciwdziałania zagrożeniom" zmienia się kwotę limitu w 2015 roku z kwoty 748.809,95 zł na kwotę
758.809,95 zł,
- pn. "Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Kożuchowie" zmienia się kwotę limitu w 2015 roku
z kwoty 3.029.654,00 zł na kwotę 3.109.654,00 zł oraz zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty
4.702.456,00 zł na kwotę 4.782.456,00 zł.

