
UCHWAŁA Nr LIII.517.2022 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów  

na lata 2022-2029 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                         

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala,                        

co następuje: 

 

W uchwale Nr XL.331.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów                            

Nr XLI.346.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr XLII.363.2022 z dnia 24 lutego 2022 r.,                                        

Nr XLIII.374.2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLIV.391.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,                                 

Nr XLV.446.2022 z dnia 26 maja 2022 r., Nr XLVI.448.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.,                                      

Nr XLVII.457.2022 z dnia 21 lipca 2022 r., Nr XLVIII.467.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,                                

Nr XLIX.477.2022 z dnia 29 września 2022 r., Nr LI.491.2022 z dnia 27 października 2022 r.,                          

Nr LII.500.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się zmiany: 

 

      § 1. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złotów 

obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie 

nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje 

brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

      § 2. Załącznik Nr 2 do uchwały, stanowiący wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje 

brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.  

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objaśnienia do uchwały Nr LIII.517.2022 

Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029. 

 

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2029 

 

Dla celów zachowania zgodności pomiędzy uchwałą budżetową na rok 2022, a Wieloletnią Prognozą 

Finansową w zakresie roku 2022 w odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wprowadzono zmiany wynikające ze zmian do uchwały budżetowej wprowadzonych zarządzeniem Wójta 

Gminy Złotów Nr 176.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Gminy Złotów                                       

Nr LIII.516.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.  

 

Zmniejszone zostały prognozowane kwoty dochodów o 10.333.877,31 zł, to jest do kwoty          

63.806.893,61 zł, 

z tego:  

a) bieżących – zmniejszenie o 9.709.594,31 zł, to jest do kwoty 59.350.538,63 zł,  

w tym: 

- zmniejszenie o 9.709.410,31 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 

- zmniejszenie o 184,00 pozostałych dochodów, 

b) majątkowych – zmniejszenie o 624.283,00 zł, to jest do kwoty 4.456.354,98 zł, 

w tym: 

- zwiększenie o 5.717,00 zł dochodów ze sprzedaży majątku, 

- zmniejszenie o 630.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. 

 

Zmniejszone zostały planowane kwoty wydatków o 10.333.877,31 zł, to jest do kwoty 69.323.196,27 zł,  

z tego: 

a) bieżących – zmniejszenie o 9.673.877,31 zł, to jest do kwoty 56.648.236,65 zł, 

w tym: 

- zmniejszenie o 160.082,00 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

b) majątkowych – zmniejszenie o 660.000,00 zł, to jest do kwoty 12.674.959,62 zł. 

 

Zaktualizowano również pozostałe dane wynikające ze szczegółowości Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych 

 

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3. - "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" 

wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach o nazwie: 

1. Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny: 

   a) limit wydatków roku 2022 zmniejszono o 630.000,00 zł, 

   b) limit wydatków roku 2023 zwiększono o 630.000,00 zł. 

 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie: 

   a) nakłady łączne zwiększono o 70.793,00 zł, 

   b) limit wydatków roku 2023 zwiększono o 70.793,00 zł, 

   c) limit zobowiązań zwiększono o 70.793,00 zł. 

 

3. Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic: 

   a) nakłady łączne zwiększono o 106.500,00 zł, 



   b) limit wydatków roku 2023 zwiększono o 106.500,00 zł, 

   c) limit zobowiązań zwiększono o 106.500,00 zł. 

 

 

4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów: 

   a) nakłady łączne zwiększono o 14.760,00 zł, 

   b) limit wydatków roku 2023 zwiększono o 14.760,00 zł, 

   c) limit zobowiązań zwiększono o 14.760,00 zł. 

 

5. Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierzążenko: 

   a) nakłady łączne zwiększono o 38.376,00 zł, 

   b) limit wydatków roku 2023 zwiększono o 38.376,00 zł, 

   c) limit zobowiązań zwiększono o 38.376,00 zł. 

 

 
 


