Uchwała Nr XXIII-2/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 23 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata
2013 – 2032

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169 i 170 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.
121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wołomin na lata 2013 - 2032 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2
Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Uzasadnienie do zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wołomin na lata 2013 – 2032
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 – 2032 w załączniku Nr 1 uaktualniono
kwoty dochodów i wydatków na dzień 23 stycznia 2013 roku.
W załączniku nr 2 w pozycji „Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w
lit.a i b) w zadaniach majątkowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:
1. '”Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza”
•

w 2012 roku kwotę 20 000 zł

•

w 2013 roku kwotę 400 000 zł

2. „Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie”
•

w 2012 roku kwotę 23 370 zł

•

w 2013 roku kwotę 310 000 zł

3. „Budowa ulicy Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej”
•

w 2012 roku kwotę 269 519 zł

•

w 2013 roku kwotę 1 360 000 zł

