
UCHWAŁA Nr XXXIII/280/2014 
Rady Gminy Rudniki 

z dnia 24 czerwca 2014 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm./, art. 226, art. 227, art. 228 ust 1 pkt 1 i ust 
2, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 
885 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchwala: 
 

§ 1 

W uchwale Nr XXIX/243/2013 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie 
wieloletnie prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Załącznik Nr 2 "Plan Wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2014 - 2015", 

otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Załącznik Nr 3 "Plan wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących w 

latach 2014 - 2016" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rudniki. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Objaśnienia 
 
W budżecie gminy dokonuje się korekt: 

1. w zakresie wydatków majątkowych zmiany polegają na: 
a) wprowadzeniu jedenastu nowych zadań inwestycyjnych do planu inwestycji 

finansowanych z budżetu w roku 2014 
b) wykreśleniu z planu inwestycji roku 2014 jednego zadania 

2. w zakresie wydatków bieżących dokonuje się głównie: 
a) drobnych korekt polegających na urealnieniu kwoty planu wydatków oraz 

zaplanowaniu środków związanych z nowym projektem "Opiekun dzienny" 
3. w zakresie dochodów majątkowych zmiany dotyczą wprowadzenia do planu 

dochodów środków uzyskanych w związku z rozliczeniem projektu 
współfinansowanego ze Środków UE z lat ubiegłych 

4. w zakresie dochodów bieżących dokonuje się drobnych korekt polegajacych na 
urealnieniu kwoty planu dochodów 

 
Szczegóły przedstawia uchwała o zmianach w budżecie na 2014 r. 


