
                                                  

Uchwała nr    VI/20/2011 
Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 9 marca 2011 r. 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy 
Kosakowo 
 
Na podstawie art. 228 i art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 
2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ 

                                                              
                                                        Rada Gminy w Kosakowie  
                                                           uchwala, co następuje: 
 

                                                                     § 1 
 
W uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018 gminy Kosakowo wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) dokonuje się zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z treścią     
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) dokonuje się zmian w  wykazie  planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z treścią 
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

                                                                       
                                                                    § 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             Uzasadnienie zmian wartości przyj ętych w wieloletniej prognozie finansowej  
                                               na lata 2011 – 2018 Gminy Kosakowo. 
      
                                                           
Załącznik nr 1 
                                                               Dochody 
 
Na podstawie  rozliczenia dochodów  2010 roku dokonano urealnienia przewidywanego 
wykonania poszczególnych pozycji dochodów  minionego roku. Zmieniono również 
wielkości dochodów roku 2011, zakładając wyższe o 77 770 zł dochody bieżące oraz 
zakładając wyższe o 790 400 zł dochody majątkowe. 
Prognozy dochodów na lata następne uległy zmianie o przyjęte wcześniej założenia. (wzrost 
dochodów o 5% do roku 2015 od roku 2016 nie planuje się wzrostu dochodów).                                                                
                                                                 
                                                               Wydatki 
 
W   zakresie wydatków dokonano urealnienia przewidywanego wykonania wydatków  2010 
roku. Zwiększono również planowane wydatki bieżące i majątkowe roku 2011. 
Prognozy wydatków na lata następne uległy zmianie o przyjęte wcześniej założenia. 
 
 Załącznik nr 2              
                                  Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich 
 
- wprowadzono planowany do realizacji projekt  „ Rewitalizacja  zabytkowej Alei Lipowej” -   
  projekt  uzyska dofinansowanie w  2012 roku ze środków europejskich, 
- wprowadzono  do realizacji projekt " Rozbudowa Domu  kultury w Dębogórzu" (projektu  
  nie udało się zakończyć w roku 2010) 
- zwiększono wartość projektu "Wyposażenie domu kultury w Pierwoszynie"(projektu nie  
  rozpoczęto w roku 2010) 
- wykreślono zadanie inwestycyjne „Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół  
   pierścienia zatoki gdańskiej (Budowa remizy OSP w Rewie) projekt nie otrzyma  
  dofinansowania  ze środków europejskich.                       
                       
                                                    Przedsięwzięcia pozostałe 
 
- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Budowa 2-samodzielnych lokali  
  komunalnych z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej" 
- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Budowa  budynku socjalnego w Pogórzu" 
      
 
              Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia  uległy zmianie.  
                                 Nowo obliczone wskaźniki wskazują prawidłową relację. 


