
 

 

Uchwała Nr XII/115/11 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 25 sierpnia 2011 roku 

 

 

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów 

 na lata 2011 - 2018. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 - 229, art. 231 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. Załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, 

wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody        

i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje 

brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

Rady Miejskie w Żelechowie 

Jacek Bogusz 

 

 



 

OBJAŚNIENIE 

do Uchwały Nr XII/115/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 201 11 roku               

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2011 -2018 

 

 Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia do planu przychodów budżetu: 

 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy                             

w kwocie 421 068,00 zł. Kwota wolnych środków została rozplanowana: na zwiększenie 

środków finansowych na przebudowę dróg gminnych - kwota 121 068,00 zł; oraz na 

rewitalizację parku miejskiego w Żelechowie - kwota 300 000,00 zł  

 planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych                  

w kwocie 500.000,00 zł (zadanie ujęte w limitach wydatków inwestycyjnych na rok 2011                  

i na (…) pod  pozycją 13 ( klasyfikacja budżetowa: dział  600 rozdział 60016 § 6050) 

 zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki tj. z kwoty 1 057 148,00 zł do kwoty   

486 079,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w Żelechowie" w związku z przeprowadzeniem przez WFOŚ i 

GW weryfikacji danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki. WFOŚ i GW nie 

finansuje kosztów przyłączy kanalizacyjnych oraz podatku VAT. 

 Aktualne brzmienie Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelechów na lata 2011- 2018 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

Jacek Bogusz 

 

 


