
        U C H W A Ł A   NR  XXIV/196/13 

RADY   GMINY   BOLESŁAWIEC 

z dnia 5 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy 

Bolesławiec  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 

175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 

2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 

oraz z 2012 r. poz. 567)  i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 

185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, 

poz. 1530 i poz. 1548) 

u c h w a l a   s i ę ,   c o   n a s t ę p u j e: 
  

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2013 – 

2016, stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/176/13 Rady Gminy 

Bolesławiec z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bolesławiec otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 -2016 stanowiący 

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/176/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia  

27 marca 2013 roku  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Bolesławiec otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian wprowadzonych w wieloletniej 

prognozie finansowej i przedsięwzięciach, stanowiące załącznik Nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
       Przewodniczący Rady Gminy 
 
        Bogusław Uziej 

 



 
Załącznik Nr 3 do URG Nr XXIV/196/13 z 05.06.2013 r. 

 
 

Objaśnienia 

1. Dokonuje się zmian kwot w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,  

w tym : 

1) rok 2013  w związku z podjęciem uchwały i zarządzeń zmieniających kwoty 

planowanych dochodów i wydatków, w tym m.in. wprowadzenie do budżetu: 

a) nadwyżki budżetowej w kwocie 146.682 zł, 

b) zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, 

c) zwrotu podatku od towarów i usług dokonanego przez Urząd Skarbowy – kwota 

218.318 zł. 

2) rok 2014 o kwotę 200.000 zł, w tym: dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów  

i usług oraz wydatki na zadania inwestycyjne. 

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, w tym: 

a) zwiększenie limitu wydatków na lata 2013 -2014 o kwotę 25.000 zł na  

„ Rozbudowę Domu Ludowego we wsi Kraszowice” w związku z wprowadzeniem  

do budżetu gminy na 2013 rok kwoty 25.000 zł na opracowanie dokumentacji 

projektowej na rozbudowę Domu Ludowego we wsi Kraszowice, 

b) zwiększenie limitu wydatków na lata 2013 -2014 o kwotę 25.000 zł na 

„Rozbudowę Domu Ludowego we wsi Kraśnik Górny” w związku  

z wprowadzeniem do budżetu gminy na 2013 rok kwoty 25.000 zł na 

opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Ludowego we wsi 

Kraśnik Górny, 

c) zwiększenie limitu wydatków na lata 2013 -2014 o kwotę 25.000 zł na   

„Rozbudowę Domu Ludowego we wsi Łąka” w związku z wprowadzeniem  

do budżetu gminy na 2013 rok kwoty 25.000 zł na opracowanie dokumentacji 

projektowej na rozbudowę Domu Ludowego we wsi Łąka, 

d) zwiększenie limitu wydatków na lata 2013 -2014 o kwotę 25.000 zł na  

„Rozbudowę Domu Ludowego we wsi Stare Jaroszowice” w związku  

z wprowadzeniem do budżetu gminy na 2013 rok kwoty 25.000 zł na opracowanie 

dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Ludowego we wsi Stare 

Jaroszowice. 

 

 

 

 



 

 

3. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć następujące zadania inwestycyjne: 

a) „Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska” na lata 2013 – 2014 kwota  

125.000 zł, 

b) „Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa”  na lata 2013 – 2014 kwota  

125.000 zł. 


