
                                                           Uchwała Nr XIII/79/2011 
            Rady Gminy w Nowym Korczynie 

               z dnia 5 września 2011 roku 
 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. Z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  
 

Rada Gminy uchwala, co następuje:                       
 

                                                                        § 1 
Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/29/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie otrzymuje nowe 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
                                                                        § 2 
Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/29/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie otrzymuje nowe 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

                                                                § 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

                                                                  
                                                                § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
do uchwały nr XIII/69/2011 z dnia 5 września 2011 r. Rady Gminy w Nowym Korczynie 
w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-
2017 
 
Zmiany zawarte w projekcie uchwały wynikają z bieżącej realizacji budżetu polegają 
na uaktualnieniu limitów na wieloletnie przedsięwzięcia.  
Zmniejszono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Kolektory słoneczne”, 
„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”, „Rewitalizacja 
miejscowości Nowy Korczyn” oraz „Budowa kanalizacji sieciowej i przydomowych 
oczyszczalni” ze względu na fakt, iż ich realizacja nastąpi w późniejszym okresie. 
Zaktualizowano limity wydatków na „Przebudowę drogi gminnej Winiary – Czarkowy 
na terenie Gminy Nowy Korczyn” oraz na „Modernizację stadionu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Nowym Korczynie”. 
Dodano nowe przedsięwzięcie na wydatki bieżące pn.”Indywidualizacja nauczania 
i wychowania klas I-III w Gminie Nowy Korczyn” w związku z przystąpieniem do realizacji 
projektu finansowanego ze środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. 
Zaktualizowano prognozę długu zgodnie stosowanie do planu dochodów i wydatków. 
  


