Uchwała Nr XXIX/194/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo
na lata 2013 - 2022
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr
123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011
r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata
2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,
o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Manowo w latach
2013- 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Manowo do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3
do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
1. Zaplanowane dochody gminy na 2013 rok wynoszą:
25.403.500,00 zł
Wprowadzone zmiany w planie dochodów za I kwartał 2013 r. spowodowały
zwiększenie dochodów o kwotę: 107.725,00 zł w tym:

Dochody wzrosły o następujące kwoty z tytułu:
•
•

dotacji na zadania w drodze porozumień ( na realizację projektu
„ Pomocna dłoń Plus”
Ogółem

107.725,00 zł
107.725,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów gminy
o kwotę: 135.279,00 zł w tym:
- subwencja oświatowa
Ogółem

135.279,00 zł
135.279,00 zł

Dochody gminy po zmianach wynoszą :
25.375.946,00 zł

2. Zaplanowane wydatki gminy na 2013 rok wynoszą :
27.342.281,00 zł

W

Wprowadzone zmiany w planie wydatków za I kwartał
spowodowały zwiększenie wydatków o kwotę :
275.143,00 zł w tym :
- realizacja projektu „ Pomocna dłoń Plus” -107.725,00 zł
- poręczenie pożyczki i kredytu Spółce Elektrociepłownia w
Rosnowie ( zabezpieczenie wydatków w budżecie gminy na

20

2013 rok.) – 167.418,00 zł

Wydatki gminy zmniejszono o kwotę 135.279,00 zł z tytułu
zmniejszonej subwencji oświatowej w tym :
SP Bonin – 40.611,00 zł
SP Rosnowo – 52.376,00 zł
Gimnazjum w Manowie – 42.292,00 zł
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Wydatki gminy po zmianach wynoszą: 27.482.145,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Nie wprowadza się zmian do wartości przyjętych w
objaśnieniach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Przedsięwzięcia na początek roku ustalono w kwocie :
3.500.000,00 zł
Załącznik Nr 3 pozostaje bez zmian.
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