
UCHWAŁA NR XXXVI/265/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 25 marca 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 XXXVI/264/ 2013 z dnia 25.03.2013r.-w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2013 r. oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 
2013 r. zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza : Nr 3/2013 z dnia 28.01.2013r., Nr 6/2013 z dnia 01.02.2013 r., Nr 
11/2013 z dnia 05.03.2013 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 45.006,00 zł; w tym : 

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 54.994,00zł, w tym : 

- dochody z opłat o kwotę 225.494,00 zł, 

- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 170.500,00 zł. 

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł; w tym: 

- pozostałe dochody majątkowe o kwotę 100.000,00zł, 

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 804.684,00 zł; w tym: 

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 97.591,81 zł; w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.398,00 zł, 

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 96.193,81 zł. 

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 902.275,81 zł; 

3) zmniejsza się nadwyżkę budżetu na 2013 r. o kwotę 759.678,00 zł, 

4) zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 759.678,00 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) wprowadza się nowe zadanie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej 
w Świlczy ” z terminem realizacji w latach 2013-2015, o łącznych nakładach finansowych 3.382.019,00 zł, 
limitach wydatków w 2013 r.-700.000,00 zł, w 2014r.-1.582.000,00 zł , w 2015r.- 1.100.019,00 zł. 

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 3.382.019,00zł. w tym : 

1) w 2013 r. - 700.000,00zł, 

2) w 2014 r. - 1.582.000,00zł, 

3) w 2015 r. - 1.100.019,00zł. 
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3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie 
o kwotę 2.682.019,00 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 3.258.815,95zł. w tym: 

1) w 2014 r. do kwoty 2.158.796,95 zł, 

2) w 2015r. do kwoty 1.100.019,00 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) dostawy energii elektrycznej do kwoty 600.000,00 zł. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Objaśnienia

Uchwała wprowadza zmiany wWieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019 oraz w
wykazie przedsięwzięć.
1.Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z:

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) zwiększa się wydatki majątkowe objętych limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 3.382.019,00zł.
- w 2013 r. - 700.000,00 zł,
- w 2014 r. - 1.582.000,00 zł,
- w 2015 r. – 1.100.019,00 zł,

3) dostosowania danych roku 2012 do wykonania budżetu za rok 2012.
2.Zmiany w załączniku nr 2 zostały opisane w treści uchwały.
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