UCHWAŁA Nr XXXIV/359/13
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata
2013-2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy i art. 243
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) w związku z
art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o
finansach (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685,
Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz.
1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1488, poz. 1456 i poz.
1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012
r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2013-2025,
zmienionej uchwałami Nr XXVII/278/13 z dnia 11 stycznia 2013 r., Nr XXVIII/287/13 z dnia
20 lutego 2013 r., Nr XXIX/297/13 z dnia 22 marca 2013 r., Nr XXX/323/13 z 17 kwietnia
2013 r., Nr XXXII/339/13 z 19 czerwca 2013 r. i Nr XXXIII/343/13 z dnia 11 września 2013
r. oraz zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 5/13 z dnia 11 stycznia 2013 r. i Nr 93/13 z
dnia 28 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXIV/359/13
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2013-2025

Dokonuje się zmiany:
1) załącznika nr 1: „Wieloletnia prognoza finansowa” - dotyczy zmiany planu dochodów i
wydatków budżetowych w 2013 roku.
2) załącznika nr 2: „Wykaz przedsięwzięć” – dotyczy aktualizacji przedsięwzięcia pod
nazwą: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno” oraz
wprowadzenie: „Umowa świadczenia usług kontroli sprawności działania przydomowej
oczyszczalni ścieków oraz czyszczenia materiału filtracyjnego urządzeń przydomowych
oczyszczalni ścieków nr WFE.7021.1.2013”,

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do
wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, a także
informacje o przedsięwzięciach.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa ulega zmianie poprzez:
1)

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:
1) Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno” na lata 2013 – 2014:

- rok 2013 - do kwoty 299.354,84 zł ( tj. od 04.10.2013 do 31.12.2013 r.); należność za
listopad i grudzień 2013 r. zostaje uwzględniona w 2014 r.
- rok 2014 - do kwoty 660.645,16 zł (tj. od 01.01.2014 r. do 04.04.2014 r. plus należność za
listopad i grudzień 2013 r.) w związku ze zmianą wykonawcy zadania,
2) „Umowa świadczenia usług kontroli sprawności działania przydomowej oczyszczalni
ścieków oraz czyszczenia materiału filtracyjnego urządzeń przydomowych oczyszczalni
ścieków nr WFE.7021.1.2013”, na lata 2013 – 2018,

