
Uchwała Nr XIII/70/2012

Rady Gminy Obrowo

z dnia 3 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2O12--2018

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym samorządzie
gminnym (Dz.U.z 200lr.Nr 14f, poz.l59l; z f002r.: Nr 23, po2.220, Nr 62 po2.558, Nr I13 poz.984;
Nr 153 poz. 1271, Nr f14 poz. 1806; z f003r.: Nr 80 poz. 717, Nr l6f poz.l568;' z 2004r.: Nr 102
po2.1055, Nr 1l6poz.l203,Nr 167 poz. 1759; zf005r.:Nr 17f poz. 1441, Nr 175 po2. 14571 z 2006r:
Nr 17, poz.l28, Nr l8l po2.1337', z 2007r.: Nr 48, po2.327, Nr 138, po2.974,173 poz.lfl9; z 2008r.: Nr
180 po2.1111, Nr 223 po2.1458; z 2009r.: Nr 52 poz.4fl, Nr 157 poz. 1f411 z f0l0r.: Nr 28 poz.l42 i
14ó'Nr40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113' Nr 1l7 poz.679, Nr l34 poz'777,Nr
149 poz. 887) oraz art. f26, art.227, art.228 ustawy z dma 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, po2.1240 i lf411' z20l0r.: Nr 28 poz.146, Nr 123 po2.835, Nr 96 poz. 620, Nr
152 poz. 10f0, Nr238,poz.l578 i Nr 257, poz. 1726,22011r.: Nr 185 poz. 1092,Nr201 poz. I 183, Nr
234 poz. 1386,Nrf57 poz. 1726)

Rada Gminy Obrowo postanawia:

s 1. W $ 1 UchwĄ Nr XIV66/2011 Rady Gminy obrowo z dnla 28 grudnia 2011 roku w
sprawie uchwalęnia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy obrowo na |ata f012'2018
wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączrnku Nr 1 do
niniejszej uchviały.

$ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się wójto\i/i Gminy.

$ 3. Uchwała wchodzi w żTcie z dniem podjęcia i podlega
Urzędzie Cminy rł obrowie.
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objaśnienia

W związku ze zmiulą kwoty pożyczki zmianie ulegają planowane kwoty spłat kredytów
i poĄczek w poszczególnych latach, a cĄ za tym idzie zmienia się również kwota długu na
koniec danego roku budżetowego.
P|anowane przychody w roku 2012 z tyfułu zzciryanej poĄczki na zadanie inwestycyjne
pn. ''Budowa kana|izacji sanitamej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości
Głogowo-Brzozówka - zadanie I,, wynosząl,497 .879zł'


