
  

 

Uchwała nr LIV/359/2018 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 24 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 

994 ze zm.)  oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/293/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno wprowadza się następujące zmiany: 

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Uzasadnienie 

projektu uchwały Rady Gminy Gniezno 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gniezno 

 

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę 

przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 28 grudnia 2017 roku. 

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej 

prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co 

najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2018 zgodnie z planowaną zmianą budżetu, co zgodnie 

z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości ma swoje 

odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy. 

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy dokonanie zmian wieloletniej prognozy 

finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione. 

 

 


