
                                 UCHWAŁA  Nr  V/27/2011 

                                  Rady Gminy Kołbaskowo                                                

                                    z dnia  28 luty 2011 roku                          

 
 

 

w sprawie : zmiany uchwały Nr IV/25/2011 r.  Rady Gminy Kołbaskowo 

                   z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej  

                   prognozy finansowej Gminy na lata 2011- 2022.  

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)- 

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2011 r.  Rady Gminy Kołbaskowo 

 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej   prognozy               

finansowej Gminy na lata 2011- 2022,  pn. „Planowane i realizowane 

przedsięwzięcia Gminy  w latach 2011-2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z  

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

                                          

                                                                                    Ryszard Wierzbicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w WPF.  

Zmiany w planie wydatków budżetu na  2011 r. wpływają na treści zawarte w 

załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok  pn. 

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy  w latach 2011-2015. 

Dokonano korekt następujących zadań: 

o .” Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-Warzymice-Rajkowo-  

Ostoja: Budowa drogi  powiatowej nr 0624Z „zwiększono 

dofinansowanie dla Powiatu Polickiego o  550.000 zł.  

o . „ Przebudowa drogi powiatowej  nr 0626Z  Przylep-Ostoja-Rajkowo-     

    Szczecin  o dł. około 2,852 km „. Zmniejszono dofinansowanie  dla  

    Powiatu Polickiego  o 550.000 zł.  

o „Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie „  

  Zmniejszono  wydatki do poniesienia w 2011 r. o  300.000 zł.     

  Wartość  inwestycji  po zmianie zamyka się  kwotą 1.685.000 zł. 

o „Budowa sieci  wodociągowej Warnik-Bobolin”. Zwiększono    

  limit  wydatków o  47.580 zł , na wykonanie dokumentacji projektowej . 

o ”Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS Przecław” zwiększono limit 

wydatków w 2011 r. o 250.000 zł na roboty konieczne przy budowie 

gimnazjum zgodnie z protokołem konieczności i wnioskiem wykonawcy. 

Wartość inwestycji po zmianie zamyka się kwotą  9.050.000 zł. 

Zmieniono limity wydatków i zobowiązań. 
 

 

 

 

 


