UCHWAŁA NR VII/64/2015
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. poz.594 ze zm.)
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/31/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze i nadaje mu się brzmienie zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 uchwały Nr IV/31/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze i nadaje mu się brzmienie zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Mieczysław Brzezicki
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Objaśnienia do WPF
Zmiany w przedsięwzięciach
1. Zniesiono przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze ul. Lipowa”.
Zmiany w WPF
1. Zmiany wielkości w zakresie dochodów i wydatków w roku 2015 wynikają ze zmian
dokonanych w uchwale budżetowej na rok 2015.
2. W związku ze zmianami wprowadzonymi do WPF zmianom uległy wartości
obowiązkowo wyliczanych wskaźników wynikających z ustawy o finansach
publicznych.
3. Zwiększono wielkości w wierszu 11.1 dotyczącym wydatków ponoszonych na
wynagrodzenia, które spowodowane były zmianami w budżecie.
4. Zwiększono wielkości w wierszu 11.2 dotyczącym wydatków związanych
z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, które spowodowane
były zmianami w budżecie.
5. Zmieniono w 2015 roku wiersze 11.3 oraz 11.3.2 w wyniku dokonanych zmian
w przedsięwzięciach majątkowych.
6. Zmieniono wiersz 11.4 oraz wiersz 11.5 w wyniku zmian dokonanych w planie
wydatków majątkowych oraz w przedsięwzięciach.
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