
Uchwała  Nr XII/46/15 

Rady Gminy Łubnice 

   z dnia 29 września 2015 roku 
 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata  

2015 - 2018. 

 

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.) oraz art. 226, 228 i 

art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łubnice 

uchwala co następuje: 

 

                                                                    § 1.  

 

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2015 – 2018” 

do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XII/46/15  z dnia 29 września 2015  roku  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 

2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2. Załącznik Nr 1a „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2015 – 2018 otrzymuje brzmienie zawarte  

w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały. 

 

                                                                 § 2.  

 

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej"  

do Uchwały Rady Gminy Łubnice  Nr XII/46/15  z dnia 29 września 2015  roku  

otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

                                                                        § 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

                                                                       § 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 
 

 



 

Załącznik Nr 1a 

                                                                                                     do Uchwały Nr XII/46/15 

                                                                                                    Rady Gminy Łubnice 

                                                                                                    z dnia 29 września 2015 r.  

 

 

                  Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 

 

Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem  Nr 42/15 Wójta Gminy Łubnice z dnia 
4września  2015   
roku, Zarządzeniem Nr  43/15 Wójta Gminy Łubnice z dnia 17 września  2015, 
Zarządzeniem Nr 44/15 
Wójta Gminy Łubnice z dnia 23 września 2015 oraz Uchwałą Rady Gminy Łubnice  
Nr  XII/46/2015 z dnia 29 września 2015 roku  
dotyczą: 
 
Dochody ogółem po zmianach wynoszą: 13.282.302,16 zł. 
 
w tym: 
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 68.483,00 zł.  
  w tym: 
- dotacji na cele bieżące - o kwotę – 68.483,00 zł.  
 
 
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą – 16.210.785,55 zł.  
 
 w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 2.446.966,39 zł. 
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę - 100.000,00 zł.  
 
W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" 

kwotę - 15.000,00 zł.  
z przeznaczeniem na remont przydomowych oczyszczalni ścieków.  
 
w dziale 600 - "Transport i łączność" 
kwotę - 2.187.383,39 zł.  
z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych i dróg zniszczonych przez powódź. 
 
w dziale 750 - "Administracja publiczna" 
kwotę - 150.000,00 zł.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu płac i pochodnych w związku z 
zatrudnieniem  
pracownika na wolny vacat w administracji samorządowej, zakup samochodu do celów 
służbowych 
oraz remont dachu na budynku urzędu gminy. 
 
w dziale 751- "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa" 
kwotę - 11.106,00 zł.  



z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu. 
 
w dziale 852 - "Pomoc społeczna" 
kwotę - 81.713,00 zł.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat za pobyt w domach pomocy spolecznej i 
rodzinach  
zastępczych oraz wyplaty zasiłków stałych i okresowych. 
 
w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" 
kwotę - 4.664,00 zł.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie  zakupu podręczników dla uczniów.    
 
w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 
kwotę - 15.000,00 zł.  
z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Łubnice"      
 
w dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
kwotę - 82.100,00 zł.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu p.n. "Bliżej kultury - przebudowa i remont 
pomieszczeń  świetlicy wiejskiej w Orzelcu Dużym".                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 


