UCHWAŁA Nr XXI/106/12
RADY GMINY RYPIN
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rypin na lata 2012–2016
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 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 oraz z 2011 r. Nr 185 poz.
1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) w związku z
art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr
108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161. poz.1078 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061,
Nr 197, poz. 1170 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz.
887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/66/12 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2012 – 2016 zmienionej:
Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/81/12 z dnia 28 marca 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/95/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 78/2012 Wójta Gminy Rypin z dnia 29 czerwca 2012 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Marek Paweł Śmiechewicz

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/106/12
Rady Gminy Rypin z dnia 16 sierpnia 2012 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rypin na lata 2012-2016
Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych „ wartości przyjęte w wieloletniej prognozie
finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z
nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst”.
W wyniku proponowanych zmian uchwały budżetowej na 2012 r., zmienione w 2012 roku zostały
dochody i wydatki jak również nastąpiła zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć. Dlatego
należało dokonać również zmian w uchwale WPF uchwałą rady gminy, gdyż zakres zmian nie
upoważnia wójta gminy do dokonywania zmiany w WPF zgodnie z art.232 ustawy o finansach
publicznych, który stanowi: „Zmian w WPF, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot
wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jst”.
W załączniku nr 1 WPF wprowadza się zmiany:
W kolumnie Prognoza 2012 zostały uaktualnione dane dotyczące zmian planu dochodów i wydatków
na 2012 rok.
W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:
W wierszu programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadzono zmiany:
wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Sikory i Kowalki” – wartość zadania 1.800.000 zł z tego;
rok 2012 – 55.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
rok 2013 – 1.745.000 zł całkowita realizacja zadania.
W wierszu programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w lit. a i b) wprowadzono
zmiany:
wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.”Wykup nieruchomości w miejscowości Głowińsk” –
wartość zadania 25.000 zł. Realizacja 2012 rok.
wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.”Wykup nieruchomości w miejscowości Marianki” –
wartość zadania 3.000 zł. Realizacja 2012 rok.
W/w przedsięwzięcia zwiększą majątek gminy.
wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Linne
– Jasin” wartość w wyniku przeprowadzonego przetargu uległa zmniejszeniu. Wartość zadania po
przetargu wynosi 900.000 zł. Realizacja 2012 rok.
wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej
„Rypałki - Stawiska” wartość zadania wg poprawionego kosztorysu inwestorskiego wynosi
520.000 zł. Realizacja 2012 rok.

wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej
Iwany – Starorypin długość odcinka 1.800 mb. Wartość zadania 120.000 zł. Realizacja 2012 rok
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