
 

Uchwała Nr XVII/138/12 
Rady Gminy Pakosław 

z dnia 25 kwietnia 2012r. 
 
w sprawie:  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław 
                    na lata 2012 – 2024. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.   226, 227, 229, 230 ust. 1 i 
art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 
późn. zm.) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 
1241 z późn. zm.), Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Pakosław z dnia 29.12.2011r. Nr XIV/107/11  
       w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2012   
       –2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Pakosław z dnia 29.12.2011r. Nr XIV/107/11  
       w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2012    
       –2024 – wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do                          
        niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakosław na lata 2012–2024                  
       ( wydruk różnicowy ) przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.                                                                                  
 
§ 4. Zmiany wykazu przedsięwzięć  do WPF ( wydruk różnicowy ) przedstawia załącznik  
       Nr 3 do niniejszej uchwały 

  
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
/-/Antoni Sędłak 

                                                                                   

 
 
 
 

 
                                                                                   

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

U z a s a d n i e n i e  

 

do uchwały Nr XVII/138/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakosław 
na lata 2012-2024. 
 

Projekt zmian w WPF uwzględnia zmiany w budżecie dokonane przez Wójta Gminy 
Pakosław  w dniu 31 stycznia 2011r., 29 lutego 2011r., 30 marca 2012r., oraz przez Radę 
Gminy Pakosław przyjęte uchwałami na XV, XVI i XVII Sesji. 

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały zgodnie z zakresem zmian przedstawionych 
w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2  do niniejszej uchwały. 
 
 
Dokonano także zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały – wykaz przedsięwzięć, a dotyczą one 
aktualnych kwot zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową 
sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), 
Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika Pakosław” oraz Projektu „szansa dla ucznia” 

 Nowe brzmienie załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2013”  
obrazuje załącznik  Nr 4 do niniejszej uchwały 

W związku ze zmianą budżetu oraz ze zmianą wykazu przedsięwzięć, zmianą przychodów  
budżetu na 2012 rok zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Gminy niniejszej uchwały. 

 

Wójt Gminy 

/-/Kazimierz Chudy 

 
      

 
 

 

 



 

 

 

 

 


