
 

PROJEKT 

                                         UCHWAŁA NR  439/2022 
                                          RADY GMINY PRZEMĘT                 

                                          z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt                                    
na lata 2022-2027. 

 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, 229, 230 ust.                  
1 i 6, art.231, 232 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634  z późn. zm.), Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 § 1.  W Uchwale Nr 339/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2021 r.              
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022-2027 dokonuje 
się następujących zmian: 

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie                     
jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik Nr 2 określający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie 
jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące uzasadnienie                  
do niniejszej uchwały. 

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                     
 
 
 
 
   
                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                    
                                                                                                                     
 
                                                                                            Elżbieta Wita 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 439/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 listopada 2022 roku 
                w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt                

na lata 2022 – 2027 
 

I  W załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano 
wielkości dochodów   i  wydatków  w 2022 roku zgodnie ze zmianami w uchwale 
budżetowej na dzień 25.11.2022 r.  
 
II  W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF": 
1. W przedsięwzięciach  bieżących wprowadzono nowe zadanie pn.: 
 
 "Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja"  na lata 

2022-2023 przy łącznych nakładach w wysokości 3.492.000,00 zł, tego w roku 2022                        

w wysokości  2.328.000,00 zł  i w roku 2023 w kwocie 1.164.000,00 zł. Powyższe kwoty 

obejmują zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych  szacowaną w ilości 1200 

ton w roku 2022 i 600 ton w roku 2023. Po podjęciu uchwały zostanie podpisana umowa 

między Gminą Przemęt a Spółką węglową PGE na dostawę węgla dla gospodarstw 

domowych na czas do 30.04.2023 roku i ze Spółką Przemęckie Przedsiębiorstwo 

Komunalne w  Przemęcie na dystrybucję węgla do 30.04.2023 roku. 

 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i celowe. 
                                                                                                                   
                                                                                                     Wójt Gminy Przemęt 
 
 
                                                                                                    (-) Janusz Frąckowiak 
 
 


