
UCHWAŁA NR XL/291/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 14 czerwca 2013 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 XXXIX/288/ 2013 z dnia 14.05.2013r., Nr 
XL/290/2013 z dnia 14.06.2013r. oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2013 r. zarządzeniem Wójta 
Gminy Świlcza : Nr 20/2013 z dnia 22.04.2013r., Nr 21/2013 z dnia 26.04.2013 r., Nr 23/2013 z dnia 9.05.2013 r. 
dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza oraz w prognozie kwoty długu na lata 
2013-2019 określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/253/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza : 

1) zwiększa sie dochody budżetowe o kwotę 1.370.099,80zł; w tym : 

a) dochody bieżące o kwotę 406.249,05zł, w tym : 

- dotacje na zadania bieżące się o kwotę 406.249,05zł. 

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 963.850,75 zł; w tym: 

- pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje kwota 60.000,00 zł. 

- dochody majątkowe tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje na programy i projekty finansowane 
z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 903.850,75zł, 

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.403.099,80 zł; w tym: 

a) wydatki bieżące o kwotę 331.249,05 zł; w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia o kwotę 46.603,00 zł, 

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 284.646,05 zł. 

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.071.850,75 zł; 

3) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kwotę 
33.000,00 zł, 

4) ustala sie deficyt budżetu w kwocie 124.518,36 zł. 

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą długu na lata 2013-2019 
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 XXXIII/253/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Świlcza wprowadza się następujące zmiany : 

1) zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza-II 
etap” -w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji zadania , dokonuje się zmiany w planie wydatków 
poprzez przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2012 r. na 2013 r. Zwiększa się limit wydatków w 2013 
r. o kwotę 85.857,71 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie. Limit wydatków w 2013 
r.1.749.198,45 zł. Zadanie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

2) zadanie „Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek” w ramach tworzenia gminnego 
systemu profilaktyki i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” zmniejsza się łączne nakłady finansowe 
o kwotę 2.270.203,23 zł ponieważ część robót budowlanych została ujęta w zadaniu „ Poprawa bazy 
oświatowej na terenie Gminy Świlcza”. Zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 1.263.053,23 zł. 
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Realizacja zadania 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych 524.354,77 zł , limitach wydatków w 2013 r.-
516.504,77 zł. 

3) wprowadza się nowe zadanie - „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza ” z terminem realizacji 
w latach 2012-2014, o łącznych nakładach finansowych 3.619.165,93 zł, limitach wydatków w 2013 r.-
2.225.389,94 zł, 2014r.- 386.625,99 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 386.625,99 zł. Zadanie 
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

4) wprowadza się nowe zadanie - „Budowa hali sportowej 37,5m na 20 m wraz z zapleczem przy Zespole Szkół 
w Świlczy ” z terminem realizacji w latach 2013-2016, o łącznych nakładach finansowych 4.200.000,00 zł, 
limitach wydatków w 2013 r.-200.000,00 zł, w 2014r.-1.300.000,00 zł, 2015 r.-500.000,00 zł, 2016 r.-
2.200.000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.000.000,00 zł. 

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 5.634.820,41zł. w tym : 

1) w 2013 r. - 1.248.194,42zł, 

2) w 2014 r. - 1.686.625,99zł, 

3) w 2015 r. - 500.000,00zł, 

4) w 2016 r. - 2.200.000,00 

3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie 
o kwotę 4.386.625,99 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 7.645.441,94zł. w tym: 

1) w 2014 r. do kwoty 3.845.422,94zł, 

2) w 2015r. do kwoty 1.600.019,00 zł, 

3) w 2016r. do kwoty 2.200.000,00 zł. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski

Objaśnienia: 

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019 . 

1. Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z: w 2013 roku 

1) dostosowania danych roku 2013 do zmian planu budżetu na 2013 r.-w związku z podjętymi wcześniej 
uchwałami Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2013 r., oraz 
wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2013r.zarządzeniami Wójta, 

2) w 2014 roku 

a) zwiększa się dochody ogółem i dochody majątkowe o kwotę 238.006,86 zł z tytułu dotacji otrzymanych 
z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne 
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b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł, a zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 
100.000,00 zł. 

3) W 2016 roku- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł, a zwiększa się wydatki majątkowe 
o kwotę 400.000,00 zł. 

4) zwiększa się wydatki majątkowe objętych limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 5.634.820,33zł 

- w 2013 r. - 1.248.194,34 zł, 

- w 2014 r. - 1.686.625,99 zł, 

- w 2015 r. – 500.000,00 zł, 

- w 2016 r. - 2.200.000,00 zł. 

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

Zadanie „ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” wartość zadani 3.619.165,93 zł obejmuje: 

 
wydatki ze środków Nazwa Wartość 

zadania dotacja własne Dotacja 
z Urzędu 
Wojewódz
kiego 

Przedszkole i Żłobek w Trzcianie ( realizacja 2012 – 2013 ) 2.697.540,
32 

433.487,09
 

1.763.553,
23 

500.500,00
 

Przedszkole w Świlczy (realizacja 2013) 521.185,40
 

320.841,73
 

200.343,67
 

 

Pozostałe obiekty oświatowe : Zespół Szkół w Bratkowicach, 
Dąbrowie, Świlczy ,Rudnej Wielkiej i Trzcianie , Szkoły 
Podstawowe w Mrowli , Bratkowice Nr 2(realizacja w 2014 
r.) 

386.625,99
 

238.006,96
 

148.619,03
 

 

Pozostałe wydatki – studium wykonalności, tablice, prowizje 
bankowe(realizacja w 2013r) 13.814,22 7.664,22 6.150,00 

 

Ogółem 3.619.165,
93 

1.000,000,
00 

2.118.665,
93 

500.500,00
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