
U C H W A Ł A    Nr   XXXIX/35/2013 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

 
z dnia 28 maja 2013 roku 

 
 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013 - 2020 
 
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240, ze zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 stycznia 2011r. w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów wprowadzić:  
 
1. Załącznik Nr 1 określającego wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2020 wraz z 

prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały.  
 

2. W Załączniku Nr 2 określającym przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 
ustawy o finansach publicznych wprowadza się przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie 
Osiedla Podwale” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”,  których 
realizację w latach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. § 3 uchwały Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 stycznia 2011 r.       
     otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do   
     zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.      
     226, ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty 9 591 700,84 zł,  
     w tym w 2014 roku 5 091 087,84 zł i w 2015 roku 4 500 613 zł, określonych w załączniku  
     Nr  2 do niniejszej  uchwały. 

                                                                   § 2 
 

Pozostałe zapisy uchwały Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia  
31 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian. 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad 
wykonaniem uchwały Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Objaśnienia 
do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2020 

 
              Zmiany w WPF Gminy Cieszanów na lata 2013 – 2020 są spowodowane 
wprowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Osiedla Podwale” 
oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, których realizacja jest 
planowana w latach 2013 – 2015 co przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
Pozostałe zapisy ww. załącznika nie ulegają zmianie. 
W załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały dostosowano planowane dochody i wydatki 
budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 rok uwzględniając finansowanie ww. programów 
              Wynik budżetu na 2013 rok stanowi planowana nadwyżka budżetu w kwocie  
986 140 zł, którą zostaną spłacone raty kredytów i wykupione obligacje komunalne. 
Planowane przychody z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 510 000 zł nie 
ulegają zmianie 
                Na koniec roku budżetowego planowane jest zadłużenie Gminy w kwocie 
10 130 680 zł. 
Wskaźniki dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy Cieszanów zawarte w załączniku Nr 1 
do uchwały, są prawidłowe i spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.  
 
 

 

 

 

 

 

 


