
UCHWAŁA NR XXIV/189/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 27 lipca 2012 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz.U.Nr.1547, poz.1241) 

Rada Gminy Świlcza 
uchwala co następuje : 

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Świlcza uchwały Nr XXII/165/ 2012 z dnia 01.06.2012r., Nr 
XXIII/174/2012 z dnia 29.06.2012 r. , Nr XXIV/188/2012 z dnia 27 lipca -w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Świlcza na 2012 r. oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2012 r. zarządzeniem Wójta Gminy 
Świlcza : Nr 46/2012 z dnia 09.05.2012r., Nr 58/2012 z dnia 30.05.2012 r., Nr 57/2012 z dnia 30.05.2012 r., Nr 
71/2012 z dnia 18.06.2012 r. , Nr 72/2012 z dnia 18.06.2012r. , 74/2012 z dnia 27.06.2012r., Nr 78/2012 z dnia 
29.06.2012 r., dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza oraz w prognozie kwoty 
długu na lata 2012-2018 określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/115/2012 z dnia 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza : 

1) zwiększa sie dochody budżetowe o kwotę 3.095.221,55zł; w tym : 

a) dochody bieżące o kwotę 2.083.249,73 zł, w tym : 

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 111.919,29zł, 

- pozostałe dochody bieżące kwota 1.971.330,44 zł. 

b) dochody majątkowe o kwotę 1.011.971,82 zł; w tym: 

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 755.624,68 zł, 

- pozostałe dochody majątków kwota 2.198.997,14 zł, 

- zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku kwota 1.942.650,00 zł. 

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.095.221,55 zł; w tym: 

a) wydatki bieżące o kwotę 732.725,56 zł; w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia kwota 310.408,40 zł, 

- odsetki od kredytów kwota 95.000,00 zł, 

- pozostałe wydatki bieżące kwota 327.317,16 zł. 

b) wydatki majątkowe o kwotę 2.362.495,99 zł; w tym : wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust 4 ufp 
o kwotę 857.290,12 zł. 

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą długu na lata 2012-2018 
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uchwały. 

§ 3. 1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik nr 2 do 
uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Świlcza wprowadza się następujące zmiany : 

1) zadanie „PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” finansowany z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji zadania , 
dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2011 r. na 2012 
r. Zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 2.607,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie. 
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2) zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza-II 
etap” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.879.595,55 zł. w wyniku oszczędności po przetargu . 
W 2012 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 146.316.,88 zł, i w 2013 r. o kwotę 1.733.278,67 zł. 
Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.733.278,67 zł. Zadanie to finansowane jest z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . 

3) wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek” w ramach 
tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” z terminem 
realizacji w latach 2012-2013, o łącznych nakładach finansowych 2.780.558,00 zł, limitach wydatków w 2012 
r.-1.001.000,00 zł, w 2013 r.-1.779.558,00zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.779.558,00 zł. 

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 903.569,45zł. w tym : 

1) w 2012 r. 857.290,12zł, 

2) w 2013 r. 46.279,33zł, 

3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie 
o kwotę 46.279,33zł. 

§ 4. Określa się przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, 
w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 
majątkowych o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku 
Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.624.293,74 zł. w tym: 

1) w 2013r. do kwoty 3.624.293,74 zł. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Uzasadnienie

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018 oraz w wykazie 
przedsięwzięć. 

1. Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z: 

1) dostosowania danych roku 2012 do zmian planu budżetu na 2012 r.-w związku z podjętymi wcześniej 
uchwałami Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2012 r., oraz 
wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2012r.zarządzeniami Wójta, 

2) dokonuje się zmiany w dochodach majątkowych w roku 2013 polegające na : 

zwiększa się środki pochodzące z budżetu UE, a zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy 
o kwotę 1.164.338,52 zł, 

3) zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2013 objętych limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 

46.279,33 zł. 

2. Zmiany w załączniku nr 2 zostały opisane w treści uchwały. 
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