Uchwała Nr XVII/115/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 września 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów
na lata 2015 - 2030.
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. 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.

§ 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 XVII/115/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 września 2015 roku

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015 - 2030.
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;
w wydatkach majątkowych na zadaniach:
- pn. "Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - remont Zamku" zmienia się kwotę limitu w 2015 roku z kwoty 1.466.911,56 zł na
kwotę 1.552.899,60 zł oraz zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 1.478.167,00 zł na kwotę 1.553.167,00 zł,
- pn. "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania
zagrożeniom" zmienia się kwotę limitu w 2015 roku z kwoty 758.809,95 zł na kwotę 765.653,05 zł.

