UCHWAŁA NR XXXVIII/480/2013
RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX /357/ 2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz.U.z 2013 r., poz.885).
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W Uchwale Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2013 – 2025 dokonać następujących zmian:
a) zmienić treść załącznika Nr 1 składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne
i kontrolne i nadać mu brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
b) zmienić treść załącznika Nr 2 - wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć i nadać mu brzmienie jak
w złączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Leszczyński
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OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2025
DOCHODY
W 2013 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.104.228,- zł.
w tym:
- plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę
1.094.228,- zł
Dochody bieżące zostały zwiększone z tytułu:
- Rolnictwo i łowiectwo
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 10.000,- zł
Dochody majątkowe zostały zwiększone z tytułu:
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
PRZYCHODY
Przychody zostały zwiększone o kwotę 127.752,- zł.
Plan przychodów po zmianach wynosi 7.902.752,- zł.
WYDATKI
Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 1.231.980,- zł.
w tym:
- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę
1.143.381,- zł
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę
88.599,- zł
Plan wydatków bieżących zwiększony został
z tytułu:
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracjapubliczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna
Plan wydatków majątkowych został zwiększony w dziale:
- Oświata i wychowanie
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
ROZCHODY
Nie dokonano zmian wielkości planu rozchodów. Plan rozchodów wynosi 4.281.930,-zł.
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