Uchwała Nr XX/169/12
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 22 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012–2026
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012-2026 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pińczów na lata 2012-2026" otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2026" otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnia się wprowadzone zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/169/12
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pińczów na lata 2012-2026
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/169/12
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2026
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/169/12
Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pińczów na lata 2012-2026

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012-2026
I. DOCHODY BUDŻETOWE
Zmiany dotyczą zwiększenia ogółem planowanych dochodów w 2012 roku o kwotę 1 057 033,00 zł, w tym:
- zwiększenia planowanych dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 1 018 433,00 zł
- zwiększenia planowanych dochodów majątkowych w 2012 r., pochodzących z dotacji celowej w ramach
programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 38 600,00 zł (
w tym środki z UE – 38 600,00 zł).
II. WYDATKI BUDŻETOWE
Zmiany dotyczą zwiększenia ogólnych planowanych wydatków w 2012 roku o kwotę 1 151 519,00 zł,
w tym:
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 419 813,00 zł, dotyczących:
a) zwiększenia w grupie wynagrodzeń o kwotę 26 467,00 zł
- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 731 706,00 zł (w tym wydatki
majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 122 856,00
zł), dotyczących:
III. PRZYCHODY
Zwiększeniu uległy planowane przychody budżetowe o kwotę 94 486,00 zł pochodzące z:
- niewykorzystanych w 2011 r. środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 31 396,00 zł,
- niewydatkowanych środków za 2011 r. na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius
w kwocie 63 090,00 zł.
Przychody w kwocie 94 486,00 zł przeznaczone są na pokrycie deficytu.
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