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Projekt 

 

z dnia  3 kwietnia 2019 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR V/.../2019 

RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019-2029 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.  

poz. 506), art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019 – 

2029 polegających na zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Gminy  

Stanisławów na lata 2019 – 2029”, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisławów 

 

 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE 

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na 

lata 2019 – 2029”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2019 w wyniku dokonanych zmian w 

budżecie gminy na rok 2019, gdzie: 

 

Dochody ogółem zwiększa się o 160,- zł  (rub.1) do kwoty 31 139 950,- zł.  

Zmiana ta wynika ze zwiększenia dotacji otrzymanych przez gminę z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone – 160,-zł (rubr. 1.1.5). 

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 160,- zł ( rub. 2) do kwoty 33 931 950,- zł i są wydatki 

bieżące (rubr. 2.1) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem 

depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r. oraz na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.    

W informacjach uzupełniających w rub. 11.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczone - zwiększa się plan 2019 r. o 50,- zł.  

 

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2019 – 2029 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
 


























