
Uchwała Nr XX.106.2012 
Rady Gminy w Przytyku 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 
 
w sprawie : zmiany uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017. 
 
 
 
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 z późn, zm.),  
Rada Gminy uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017: 
Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-
2017 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017: Wykaz 
przedsięwzięć WPF - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
Treść § 2 uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017 pozostaje bez 
zmian. 
 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
OBJAŚNIENIE 
 
W związku z dokonanymi zmiany w uchwale budżetowej dokonuje się zmian w WPF : 
 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.570,00 
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 389.793,00 

 
Po dokonanych zmianach wynik budżetu będzie stanowić kwotę 1.068.422,00,00 i zwiększa  
się o 110.777,00 oraz zmniejsza się kwota kredytu o 110.777,00 do zaciągnięcia w 2012 roku 
do wysokości 25.682,00 
 
Kwota przychodów budżetu gminy zmniejsza się o 110.777,00 do kwoty 1.121.682,00  
 
Kwota rozchodów nie ulega zmianie. 
 
W wierszu rok 2013 zmianie ulega kwota na wydatki majątkowe do wysokości 1.438.570,00- 
wzrost o 563.570,00 oraz zwiększa się kwota dochodów o 271.061,00 do wysokości 
20.071.061,00 
W wyniku zmian w 2013 zmianie ulega wynik budżetu – zmniejszenie o 292.509,00 do 
wysokości 1.017.508,79.  
 
W załączniku Wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania do realizacji w 2013 roku : 
1 . „Cyfrowa szkoła” na kwotę 537.500,00 
2. „ Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Przytyku-
promocja gminy” na kwotę 26.070,00. 
 
Zadanie pn; „ Związki Jana Kochanowskiego z Przytykiem ” na kwotę 32.700,00 nie będzie 
realizowane w 2013 roku.  
 


