
UCHWAŁA NR XXVI/203/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 3 października 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 XXV/194/ 2012 z dnia 04.09.2012r., Nr 
XXVI/202/2012 z dnia 03. 10.2012 r. -w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2012 r. oraz 
wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2012 r. zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza: Nr 79/2012 z dnia 
02.07.2012r., Nr 86/2012 z dnia 31.07.2012 r., Nr 87/2012 z dnia 31.07.2012 r., Nr 90/2012 z dnia 06.08.2012 r. , 
Nr 98/2012 z dnia 08.08.2012r. , Nr 103/2012 z dnia 29.08.2012r., Nr 104/2012 z dnia 03.09.2012 r., Nr 111/2012 
z dnia 24.09.2012 r., Nr 113/2012 z dnia 27.09.2012 r., Nr 114/2012 z dnia 28.09.2012 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 317.937,66zł; w tym : 

a) dochody bieżące o kwotę 602.595,84 zł, w tym : 

- pozostałe dochody bieżące kwota 602.595,84 zł. 

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 284.658,18zł; w tym: 

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 344.651,00 zł, 

- zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku kwota 57.300,00 zł, 

- pozostałe dochody majątkowe zwiększa się kwota 117.292,82zł, 

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 317.937,66 zł; w tym: 

a) wydatki bieżące o kwotę 446.728,66 zł; w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia kwota 107.423,70zł, 

- wydatki na obsługę długu kwota 186.385,20 zł, 

- pozostałe wydatki bieżące kwota 166.642,76zł. 

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 128.791,00zł; w tym : 

- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust 4 ufp zmniejsza się o kwotę 405.472,00 zł, 

- pozostałe wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 276.681,00 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 
zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 19.092,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 648.453,00 
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zł. W 2012 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 405.472,00 zł, natomiast zwiększa limit wydatków w 2013 
o kwotę 424.564,00 zł. 

2. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 405.472,00zł w 2012 r. 

3. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 424.564,00 zł w 2013 r. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia , o których mowa w ust. 1 łącznie 
o kwotę 424.564,00 zł. 

§ 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 4.048.857,74zł. w tym: 

1) w 2013r. do kwoty 4.048.857,74 zł. 

§ 6. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, 
o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony w 
zakresie: 

a) obsługi bankowej do kwoty 120.000,00 zł, 

b) sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną , oraz projektów decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną do kwoty 70.000,00 zł. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Objaśnienia: 
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) zwiększa się dochody ogółem i majątkowe w 2013 r. o kwotę 360.879,00 zł są to środki pochodzące z budżetu 
UE na zadanie „ PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 

3) zwiększa się wydatki ogółem i majątkowe w roku 2013 o kwotę 360.879,00 zł oraz wydatki majątkowe 
objętych limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 424.564,00 zł. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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