
UCHWAŁA Nr Xlll/73/11 

RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 28 grudnia 2011 roku 

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2011-2014 

Na podstawie art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy nr V/21/11 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014, dokonuje 
się następujących zmian: 
1) Załącznik nr 1 , ,Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowiesy wraz z Prognozą Kwoty 

Długu na lata 2011-2020", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014", otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy 
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 wprowadzonych Uchwalą Nr Xlll/73/11 

Rady Gminy Kowiesy z dnia 28 grudnia 2011 roku 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie 

dostosowania planowanych wysokości budżetowych na rok 2011: 

• dochody zmniejsza się o kwotę 403.412 zł, 

• wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 299.118 z/, 

• rozchody zmniejszono o kwotę 304.294,00 zł 

• przychody zmniejszono o kwotę 200.000,00 z/. 

Ponadto przesunięta do spłaty na rok 2012 została pożyczka w kwocie 304.294 zł, 

zaciągnięta w 201 O roku w BGK z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy 

wiejskiej w Jeruzalu. Również dochody z tytułu refundacji kwoty dotacji z UE na to zadanie w 

kwocie 308.831 zł, zostały przesunięte na rok 2012. 

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę 

104.294,00 zł, natomiast wskaźnik spłaty wynosił będzie na koniec 2011 roku 10,83% (po 

wyłączeniu 1,35%) oraz wskaźnik zadłużenia na koniec roku 24, 12 %. 

W załączniku przedsięwzięć zmniejszono plan wydatków na rok 2011 dla zadania budowa 

drogi Pękoszew -Wędrogów o kwotę 21.000 zł oraz na zadaniu budowa świetlicy wiejskiej w 

Woli Pękoszewskiej o kwotę 9.000 zł. 


