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Uchwała Nr IX/56/2011 
Rady Gminy Świlcza  

 

z dnia 29  czerwca 2011 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 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 IX/55/2011 z dnia  29 
czerwca  2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Świlcza  na 2011 r., oraz 
wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2011 r. zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza : Nr 
28/2011 z dnia 19.05.2011r., Nr 29/2011 z dnia 19.05.2011 r., dokonuje się  zmian w 
wieloletniej prognozie  finansowej Gminy Świlcza oraz w prognozie kwoty długu na lata 
2011-2017  określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/17/2011  z dnia 23 lutego 2011 r. 
w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza : 

1) zwiększa sie dochody budżetowe o kwotę 200.882,85 zł; 

w tym : 

a) dochody bieżące o kwotę  64.674,85 zł, 

b) dochody majątkowe kwotę 136.208,00 zł; 

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.018.306,09 zł; 

w tym: 

a) wydatki bieżące o kwotę  392.060,59 zł; 

w tym: 

-wydatki na wynagrodzenia o kwotę 39.807,90 zł, 

-wydatki na obsługę długu o kwotę 78.499,74 zł, 

-pozostałe wydatki bieżące o kwotę 273.752,95zł,  

b) wydatki majątkowe o kwotę 626.245,50  zł; 

w tym  wydatki majątkowe objęte  limitem art.226 ust 4 ufp o kwotę  151.152,50 zł 

3) zwiększa sie deficyt budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę 817.423,24 zł; 

4) wykazuje się , że źródłem  sfinansowania zwiększonego deficytu  budżetu Gminy na 

2011 r. o kwotę 817.423,24 zł będą wolne środki  jako nadwyżka  środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym  budżetu , wynikających  z rozliczeo kredytów i 

pożyczek z lat ubiegłych ; 

5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Świlcza na 2011 r. o kwotę 817.423,24 zł. 
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§ 2 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą długu na lata 
2011-2017  w brzmieniu stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 
1. Zmienia się zakres wykonywania  przedsięwzięd  , o których mowa  w art.226 ust.4, pkt1, 

lit . a  ustawy o finansach  publicznych , określone w załączniku  Nr 2 do uchwały  Nr V/17/ 
2011 Rady  Gminy Świlcza z dnia 23  lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy  Świlcza w następujący sposób: 

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.  „Remont Domu Ludowego w Błędowej 
Zgłobieoskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, remont  chodników w 
Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce” z 
terminem realizacji 2011-2013, o łącznych nakładach finansowych 626.142,55 zł, 
limitach wydatków  w 2011 r.-136.208,00 zł, w 2012 r.-489.934,52 zł. Wprowadza się 
limit zobowiązao  w kwocie 489.934,52 zł. 

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie  „Poprawa jakości wody pitnej poprzez 
wykonanie  sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza” z terminem realizacji 2011-
2013 o łącznych nakładach finansowych 4.634.563,91 zł, limitach wydatków na : 2011 
r. -14.944,50, 2012r.-1.223.000,00 i 2013 r. – 3.396.619,41 zł.  Wprowadza się limit 
zobowiązao 4.619.619,41zł. 
Projekt zostanie zgłoszony  do realizacji w ramach Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na  lata 2007-2013. 

 
2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę     
     5.260.706,43 zł. w tym : 

1) w 2011 r. 151.152,50 zł, 
2) w 2012 r.    1.712.934,52 zł, 
3) w 2013 r.     3.396.619,41 zł. 

 
3. Zwiększa się limit  zobowiązao  związanych z realizacją przedsięwzięcia , o których mowa   
w  ust.1 łącznie o kwotę 5.109.553,93 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 zobowiązao związanych z realizacją 
przedsięwzięd, 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 5.487.610,04zł, w 
tym: 
1) w 2012r . do kwoty 2.090.990,63 zł, 
2) w 2013r. do kwoty 3.396.619,41 zł. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
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Objaśnienie  uchwały w sprawie w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Świlcza  
 
Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2011-2017  oraz w wykazie 
przedsięwzięd. 
1.Zmiany w załączniku nr 1  wynikają z: 

1) dostosowania  danych roku 2011 do zmian planu budżetu na 2011 r.- zmiany zostały opisane  
w treści uchwały, 

2) zwiększenia  dochodów ogółem i  majątkowych    w roku  2012  o kwotę 103.029,00 zł, a w 
roku  2013 o kwotę 1.377.633,00 zł, z tytułu dotacji celowych  na programy finansowane  z 
udziałem środków  europejskich  , 

3) zwiększenia wydatków ogółem i  majątkowych w roku 2012 o kwotę 103.029,00 zł, oraz 
zwiększenia   wydatków majątkowych  objętych  limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 
1.712.934,52zł, 

4) zwiększenia wydatków ogółem i  majątkowych w roku 2013 o kwotę 1.377.633,00 zł, oraz 
zwiększenia   wydatków majątkowych  objętych  limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 
3.396.619,41zł, 

 2.Zmiany  w załączniku nr 2 zostały opisane w treści uchwały. 
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Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2011-2017  oraz w 
wykazie przedsięwzięd. 
1.Zmiany w załączniku nr 1  wynikają z: 

1) dostosowania  danych roku 2011 do zmian planu budżetu na 2011 r.-w związku z podjętą 
wcześniej uchwały  oraz wprowadzeniem zmian  w budżecie Gminy  na 2011 r. zarządzeniami 
Wójta 
 

2) Dokonuje się zmiany planowanych  budżetów roku 2012 i 2013  które wynikają  z  wprowadzenia 
do załącznika Nr 2 przedsięwzięd  do realizacji w tych latach z udziałem środków  europejskich: 

 zwiększa się  dochody  (majątkowe  )  w roku  2012  o kwotę 103.029,00 zł, a w roku  2013 o 
kwotę 1.377.633,00 zł, z tytułu dotacji celowych  na programy finansowane  z udziałem 
środków  europejskich  , 

 zwiększa się  wydatki  ( majątkowe) w roku 2012 o kwotę 103.029,00 zł, oraz zwiększa się    
wydatki majątkowe  objęte   limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 1.712.934,52zł, 

 zwiększa się wydatki ( majątkowych) w roku 2013 o kwotę 1.377.633,00 zł, oraz zwiększa się   
wydatki  majątkowe   objętych  limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 3.396.619,41zł, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


