
PROJEKT 
Uchwała  Nr  ...../..../2016 

Rady Miejskiej w Wołowie 
      z dnia 11 października 2016 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 
30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów 
na lata 2016- 2028 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity;) Dz.U. z 2016 r., poz. 446.)  w związku z art. 226, art. 227, art. 230 
ust. 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wołowie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 
grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
otrzymuje brzmienie nadane mu przez załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie 
nadane mu przez załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik nr 3 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie 
nadane mu przez załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Gminy Wołów. 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr  ..../..../2016 
Rady Miejskiej w Wołowie 

z dnia 11 października 2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 
30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów 
na lata 2016- 2028 

 

  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - Rada Miejska w 

Wołowie  podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wołów  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 

230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 

r., poz. 885 z późn. zm.). Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 231 ust. 1 zmiany 

kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonuje się poprzez podjęcie uchwały 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, dokonując zmiany 

zakresu wykonywanego przedsięwzięcia lub wstrzymania wykonywanego 

przedsięwzięcia. W związku z powyższym Rada Miejska dokonuje zmian w zakresie 

planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć i zmian limitów zobowiązań 

zgodnie ze szczegółowością określoną w załączniku nr 2. 

 

 


