UCHWAŁA NR XXXIV/ 218/2013
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021.
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. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i
art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ),
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) w związku z
przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.W uchwale Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia
2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata
2013-2021, zmienionej:
Uchwałą Nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 25 marca 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 60/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2013 roku
dokonuje się następujących zmian:
1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych
wartości.
2) Załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie , zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/218 /2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2013 roku
Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.
W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w postaci;
- postanowiono zakończenie przedsięwzięcia dotyczącego „ Budowy dróg gminnych Radoszkowo

Drugie”. Do roku 2012 wybudowano dwa odcinki drogi gminnej w Radoszkowie Drugim.
Zmniejszono środki o kwotę w roku 2013 54 371,00 zł, w roku 2014 o kwotę 1 000 000,00 zł.
- postanowiono wprowadzić nowe przedsięwzięcie pod na nazwą „Poprawa układu
komunikacyjnego pomiędzy gminami Nowe Miasto nad wartą i Książ Wlkp. polegające na
przebudowie dróg gminnych Nr 552927P, Nr 603011P stanowiących łącznik drogi
wojewódzkiej Nr 436 z drogą powiatową Nr 4084P. Droga gminna 603011P w Radoszkowie
Drugim”. Dokonano zmiany ze względu na planowane zawarcie porozumienia z gminą Nowe
miasto nad Wartą na realizację ww. inwestycji w roku 2014 przez gminę Nowe Miasto, a środki
zostaną przekazane w postaci dotacji. W roku 2013 zostanie wykonana dokumentacja i pokryta
z naszych środków dotyczących odcinka naszej drogi gminnej ( zaplanowana kwota w budżecie
na 2013 rok to 54 371,00 zł. - płatność z naszego budżetu).
Dokonano zmian w postaci zmniejszenia kolumny Limit Zobowiązań o kwotę 455 361,oo zł. na które
zostały podpisane umowy na realizację przedsięwzięć w roku 2013.
W załączniku Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa - dostosowano wszystkie wartości dochodów
i wydatków do wielkości dochodów i wydatków zawartych w budżecie gminy Książ Wlkp. oraz do
wartości zawartych w załączniku Nr 2 do WPF - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Burmistrz
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