
UCHWAŁA NR RG.0007.21.2015
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) art.226, art.230 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 
z późn.zm)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

W Uchwale nr RG.0007.11.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kobiór na lata 2015-2027 w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2015-
2027, dokonuje się następujących zmian:

w kolumnie 10.1. - przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej , w tym na spłaty kredytów, 
pożyczek i wykup papierów wartościowych

rok 2016  kwotę  222.140,00  zastępuje się kwotą  267.756,00

rok 2017  kwotę  223.340,00  zastępuje się kwotą  268.956,00

rok 2018  kwotę  223.740,00  zastępuje się kwotą  269.356,00

§ 2. 

Objaśnienie do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobiór na lata

2015-2027 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.21.2015

Rady Gminy Kobiór

z dnia 5 lutego 2015 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027

W związku ze stwierdzonym błędem w załączniku nr 1 do uchwały RG.0007.11.2014 Rady Gminy z dnia 
30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015 -2027 (w latach 
2016 -2018 błędnie zostały wykazane dane liczbowe w kolumnie 10.1. - przeznaczenie prognozowanej 
nadwyżki budżetowej , w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych) istnieje 
konieczność skorygowania nieprawidłowych wartości. Zmiana dotyczy danych wykazanych w kolumnie 10.1 
które przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej 
nadwyżki budżetowej

w tym:
na spłaty kredytów, pożyczek i wykup 

papierów wartościowych

w tym:
na spłaty kredytów, pożyczek 

i wykup papierów wartościowych
Lp 10 10.1 10.1

( jest)* (winno być)
2016 267.756,00 222.140,00 267.756,00
2017 268.956,00 223.340,00 268.956,00
2018 269.356,00 223.740,00 269.356,00

* dane przyjęte do WPF w pierwszej wersji budżetu która nie uwzględniała deficytu budżetu na 2015 rok 
z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach)

Powyższa zmiana jest istotna z punktu widzenia art.226 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, który 
mówi że wieloletnia prognoza finansowa powinna m.in. określać dla każdego roku objętego prognozą 
przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.
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