
 
Uchwała Nr  XXIII/168/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 
z dnia  21 grudnia 2012r. 

 
w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice  
na lata 2013 - 2017 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 226 - 228, 230 ust. 6 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 
ze zmianami/ w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 
1241 ze zmianami/ Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Uchwala się wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sieroszewice obejmującą: 

1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, 
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody 
budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. 
 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Prognozowane nadwyżki w budżetach w latach 2013 -2017 będą przeznaczone                   
na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.  

3) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
zgodnie  z załącznikiem Nr 2.  

4) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 
 

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 
o których mowa w załączniku  Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych                         
w tym załączniku oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym                       
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy                         
i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań,                      
o których mowa  w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. 

 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/103/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2011 
roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 
2012 - 2017   wraz z późniejszymi zmianami. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2013r. 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr XIII/168/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia  21 grudnia 2012 roku 

 
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice                                 
na lata 2013 - 2017 
 
Ustawa o finansach publicznych, w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi 
przewiduje regulacje obligujące organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego                 
do uchwalenia dokumentu dotyczącego wieloletniego planowania. 
Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                   
/Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sieroszewice nie później niż uchwałę budżetową na 2013 rok. 
   Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę 
prognozowania finansowego odzwierciedla kierunki i plany rozwoju społeczno – 
gospodarczego gminy. Sprzyja bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi 
poprzez wzrost efektywności ich wydatkowania oraz powiązanie wydatków                                          
z długookresowymi przedsięwzięciami, ułatwia absorpcję  środków unijnych. Duże znaczenie 
ma też fakt zwiększenia  przejrzystości, wiarygodności i przewidywalności polityki 
finansowej. 
 W roku 2012 Rada podejmie w/w Uchwalę  uchylając równocześnie podjętą Uchwałę                          
Nr  XI/103/2011  Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22  grudnia 2011r. w sprawie Uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017. 
Dostosowano się do uwag Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
/Uchwała nr –SO 0952/II/13/3/Ka/2012 z dnia 27 listopada 2012 r./ odnośnie przedłożonego 
projektu na rok 2013.  
 
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne. 


