
RADA GMINY
ŚWILCZA

Uchwała Nr VI/ 33 /2015
Rady Gminy Świlcza

z dnia 30 marca 2015 roku

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
2013 r. poz. 594, z późn o zm.) , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013
r. poz.885 z późn o zm.)

Rada Gminy Świlcza uchwala co następuje:

§l.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Świlcza uchwały: Nr VI! 32/2015 z dnia 30 marca 2015r. w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy
na 2015 r. zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza : Nr 9.2015 z dnia 9.02.2015r.,Nr 15.2015 z dnia 23.02.2015r.,
dokonuje się zmian w wieloletn iej prognozie finansowej Gminy Świlcza oraz w prognozie kwoty długu na lata
2015-2026 określonych w załączn iku Nr 1 do uchwały Nr IV/20/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalen ia wielo letniej prognozy finansowej Gminy Świlcza :
1) zwiększa sie dochody budżetowe o kwotę 506.066,17zł z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 506.066,17 zł;

2) zmniejsza sie dochody budżetowe o kwotę 1.651.013,00zł z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 246.764,00zł;

b) dochody majątkowe o kwotę 1.404.249,00zł;

3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 494.746 ,17 zł z tego :

a) wydatki bieżące o kwotę 434.066,17 zł ;

b) wydatki majątkowe o kwotę 60.680,00 zł ;

4) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 55.680,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 55.680,00 zł;

5) zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 1.584.013,00 zł,

6) zw i ę ks za sie przychody o kwotę 1.084.013,00 zł,

7) zmniejsza sie rozchody o kwotę 500.000,00 zł,

8) ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 371.028,84zł .

§ 2.

Ok reśla się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą długu na lata 2015-2026
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uchwały.

§ 3.
Załącznik Nr 2 nie ulega zmianie .

§ 4.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/2015

Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015r.

OBJAŚNIENIA

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026
Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z:
1. .Dostosowania danych roku 2014 do wykonania budżetu za rok 2014.
2. Dostosowania danych roku 2015 do zmian planu budżetu na 2015 r.-w związku z podjęciem

wcześniej uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały budżetowejGminy Świlcza

na 2015 r., oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2015r.zarządzeniami Wójta.

Dochody budżetowe

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 506.066,17 zł z tytułu : opłata stała w przedszkolu

kwota 87.000,00 zł, dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie

wydatków: cmentarze kwota 3.000,00 zł, konserwacja ksiąg stanu cywilnego kwota 12.460,00

zł, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny kwota 183.100,00 zł, składki na ubezpieczenia

zdrowotne kwota 1.600,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze kwota 22.400,00 zł, zasiłki stałe kwota

1.800,00 zł, usługi opiekuńcze kwota 53.600,00 zł, dożywianie kwota 140.500,00 zł, dodatek

energetyczny kwota 106,17 zł, dotacja z Powiatu Rzeszowskiego na wydarzenia kulturalne kwota

500,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 246.764,00 zł z tytułu :subw encja ogólna część

oświatowa na podstawie pisma Minmistra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 L,

3) zmniejsza sie dochody majątkowe o kwotę 1.404.249,00 zł z tytułu: sprzedaż składników

majątkowych kwota 1.300.000,00 zł, dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację

zadań finansowanych ze środków budżetu UE na zadanie" Utworzenie Gminnego Ośrodka

Sportu w Trzcianie" kwota 104.249,00 zł, na podstawie podpisanego aneksu do umowy o

dofinansowanie .

Wydatki budżetowe
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 434.066,17 zł , w tym wydatki na : cmentarze kwota

3.000,00 zł, konserwacja ksiąg stanu cywilnego kwota 12.460,00 zł, świadczenia rodzinne i

fundusz alimentacyjny kwota 183.100,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota

1.600,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze kwota 22.400,00 zł, zasiłki stałe kwota 1.800,00 zł, usługi

opiekuńcze kwota 53.600,00 zł, dożywianie kwota 140.500,00 zł, dodatek energetyczny kwota

106,17 zł, rozbiórka budynku w Dąbrowie kwota 15.000,00 zł, wydarzenia kulturalne 500,00 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.680,00 zł w tym: zwrot dotacji nienależnie

pobranej na zadanie: "Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na żłobek" kwota

45.180,00 zł, zakup aparatu fotograficznego do Zespołu Szkół w Trzcianie kwota 5.000,00

zł,wykonanie płyty boiska sportowego w Dąbrowie kwota 10.500,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.680,00 zł,- zwrot dotacji nienależnie pobranej na

zadanie: "Przebudow a budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na żłobek" kwota 45.180,00 zł,

wydatek ten jest wydatkiem majątkowym,odsetki od kredytów i pożyczek kwota 10.500,00 zł.

Przychody
1) zwiększa się przychody w kwocie 1.084.013,00 zł na spłatę wcześniej zaciagnietych kredytów

i pożyczek z tytułu: spłata pożyczek udzielonych kwota 125.311,60 zł, wolne środki o których

mowa w art .217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 958 .701,40 zł,



Rozchody
1) zmniejsza się rozchody o kwotę 500.000,00 zł, z tytułu spłat pożyczek na finansowanie działań

realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Utworzenie Gminnego
Ośrodka Sporu w Trzcianie "

Plan po zmianach wynosi:
- dochody 41.869.964,14 zł;

- wydatki 41.498.935,30 zł;

- przychody 1.084.013,00 zł;

- rozchody 1.455.041,84zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 nie spowodowały przekroczenia
wskaźnika określonego wart. 243 ustawy o finansach publicznych.
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