
UCHWAŁA  Nr  VI/39/2011 

Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia  28 marca 2011 roku 

 
 

 

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

                   z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej  

                   prognozy finansowej Gminy na lata 2011- 2022.  

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. z późn. zm.) Rada Gminy 

Kołbaskowo  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2011  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” zmieniony uchwałą Nr V/27/2011 

z dnia 28 lutego 2011 r. 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. (VI/2011) 

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: 

a) Zmieniono założenia realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz 

z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle-Dolnym”. 

Zadanie  o łącznie planowanej wartości 2.926.035 zł ( po dokonanej 

korekcie)  zostaje zaplanowane na lata 2008-2012 (było 2008-2013) z 

czego 298.100 zł w 2011 roku. 

b) Dokonano zmiany planowanych nakładów do poniesienia na zadaniu 

inwestycyjnym „Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu „  o kwotę  

475.000 zł  w roku 2012 ( tj. z kwoty 350.000 do kwoty  825.000 zł) .Po 

dokonanej korekcie wartość zadania wynosi 1.762.500 zł. Niniejsza 

zmiana wynika z dokumentacji kosztorysowej. 

Skreślono  inwestycje w związku z zaniechaniem ich realizacji: 

a) „Przebudowa drogi gminnej Siadło-Dolne ,Kurów „       

b) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej  wraz z  

przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego 

 na terenie działek o nr ew.123,130,131,135,137/1  

            obręb Warzymice, gmina Kołbaskowo „ 
 
                       
 

 


