
UCHWAŁA  NR XXXVIII/245/2013     

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia  20 grudnia 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 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; 

Uchwałą Nr XXXIV/218/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2013 roku; 

Uchwałą Nr XXXV/225/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2013 roku; 

Uchwałą NR XXXVI/230/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2013 

roku 

dokonuje się następujących zmian: 

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

" w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013-

2019", 

2) Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości. 

 

3)   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.  

                                                                                   

       



            

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.                           

z dnia  20 grudnia  2013  roku 

 

 

    Zmian  w uchwale  dokonano celem  dostosowania prognozy do aktualnego budżetu 

gminy. 

Dokonano zmiany brzmienie tytułu nazwy niniejszej uchwały dotyczącego czasookresu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  z lat 2013-2021 na 2013-2019. Zmiana dotyczy rezygnacji w roku 2015 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu w wyniku czego zmienił się termin spłaty zadłużenia o 

dwa lata budżetowe.  

W załączniku Nr  1 -  Wieloletnia prognoza finansowa - dostosowano wszystkie wartości dochodów     

i wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości dochodów i wydatków zawartych w budżecie 

gminy Książ Wlkp.  

 

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - dokonano zmian w postaci: 

Pozostałe zadania majątkowe i bieżące nie uległy zmianom. 

Gmina zrezygnowała w roku 2014 i 2015 z realizacji przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.10                       " 

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości 

Włościejewki" z uwagi na zmianę przepisów art.136 ustawy o odpadach komunalnych. Gmina 

prowadzi prace w celu przekazania nieczynnego wysypiska do Spółki - Zakład odpadami sp. z.o.o. w 

Jarocinie. 

 

 


