
Uchwała  Nr  XVI/155/11 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 30 grudnia 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. 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. Załącznik Nr 2 ustalający wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z  

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§  2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCA 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

(-) 

Jadwiga Kulikowska 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XVI/155/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 roku 

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

 

 

Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmniejszeń do planu przychodów z tytułu: 

1. konieczności rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki w bieżącym roku budżetowym w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w Żelechowie” w kwocie 1 488 794,97 zł.  

2.  konieczności rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki w bieżącym roku budżetowym w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

w Żelechowie” w kwocie 486 079,00 zł. 

3. zwrotu niewykorzystanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie dotacji w ramach Projektu kluczowego „Rozwój 

elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) 

gdzie wysokość wkładu własnego Gminy Żelechów w bieżącym roku budżetowym 

wynosiła 13 081,00 zł. (zmiana w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały). 

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 

1 974 873,97 zł. tj. z kwoty 3 770 291,35 zł. do kwoty 1 795 417,38 zł.  

 

Aktualne brzmienie Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelechów na lata 2011 – 2018 przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 


