
UCHWAŁA  NR  XIII/65/12 
R A D Y   G M I N Y   Ł A S K A R Z E W  

 
z  dnia 29 marca  2012 roku  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 
 
Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157  poz.1240 z późn. zmian.) dokonać zmian do Uchwały Nr XI/55/11 Rady Gminy Łaskarzew 
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012-2021 następująco: 

§ 1  
1. Zmniejszyć plan dochodów ogółem o kwotę 116.289,00zł /tj. do kwoty  15.064.053,19zł/ 
 zgodnie z załącznikiem nr 1, 
2. Zmniejszyć plan wydatków ogółem o kwotę 116.289,00zł /tj. do kwoty  17.493.878,19zł/  
 zgodnie załącznikiem nr 1, 
w tym:           

a. zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 155.496,00zł ( tj do 
kwoty  4.758.324,00zł) oraz zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 271.785,00zł  
( tj do kwoty 12.735.554,19złł)  zgodnie z załącznikiem  nr 1. 

 b. zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 14.925,00zł ( tj do 
 kwoty  2.208.520,00zł) oraz zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 14.925,00zł ( 
 tj do kwoty 12.306.954,00złł)  zgodnie z załącznikiem  nr 1.             
3. Jednolity plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021 /po zmianach/ obrazuje 
 załącznik nr 1, 
4. Jednolity  wykaz planowanych przedsięwzięć  do Wieloletniej Prognozy Finansowej  na  lata 
2012-2021 /po zmianach/  stanowi załącznik nr 2, 
  

§2  
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano na podstawie: 
1/ wprowadzonych aneksów do umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego 
na dofinansowanie realizacji projektów: 
 "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.....". 
 "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.....", 
2/   pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 roku w sprawie  
 podziału ostatecznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok, 
3/ własnych spostrzeżeń.  

§ 3  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Łaskarzew 
 

§ 4 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy 
 
                                                                                                mgr Hanna Cichecka 


