
Uchwała  Nr XIII/48/15 

Rady Gminy Łubnice 

   z dnia 29 października 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 XIII/48/15  z dnia 29 października 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 XIII/48/15  z dnia 29 października 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 XIII/48/15 

                                                                                                    Rady Gminy Łubnice 

                                                                                                   z dnia 29 października 2015 r.  

 
 

                  Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
 
 

Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem  Nr 45/15 Wójta Gminy Łubnice z dnia 30 
września   
2015 roku, Zarządzeniem Nr  50/15 Wójta Gminy Łubnice z dnia 14 października 2015 roku 
oraz Uchwałą Rady Gminy Łubnice Nr XIII/48/15 z dnia 29 października 2015 roku  
dotyczą: 
 
Dochody ogółem po zmianach wynoszą: 13.498.761,85 zł. 
 
w tym: 
- zwiększono dotację na cele inwestycyjne o kwotę – 50.000,00 zł.  
- zwiększono dotację na cele bieżące o kwotę - 204.183,69 zł.  
 
 
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą – 16.427.245,24 zł.  
 
- zwiększenie wydatków  o kwotę – 254.183,69 zł. 
w tym: 
 
W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" 
kwotę - 113.450,69 zł.  
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego  
wykorzystanego do produkcji rolnej. 
 
W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" 
kwotę - 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup agregatu pompowego dla OSP Łubnice. 
 
w dziale 751- "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa" 
kwotę - 11.178,00 zł.  
z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających . 
 
w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" 
kwotę - 4.300,00 zł.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej. 
 
w dziale 852 - "Pomoc społeczna" 
kwotę - 15.255,00 zł.  
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. 
 
w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" 
kwotę - 60.000,00 zł.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.                                                                                                                                                                                                                                                         


