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Uchwała Nr X/71/2011 
Rady Gminy Świlcza  

 

z dnia 12 sierpnia 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 X/70/2011 z dnia  12 sierpnia   
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 
40/2011 z dnia 30.06.2011r., Nr 58/2011 z dnia 25.07.2011 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 152.169,76zł; 

w tym : 

a) dochody bieżące o kwotę  14.353,00 zł, 

b) dochody majątkowe o kwotę 137.816,76 zł; 

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 692.169,76 zł; 

w tym: 

a) wydatki bieżące o kwotę  36.550,16 zł; 

w tym: 

-wydatki na wynagrodzenia  zmniejsza się o kwotę 83.169,84zł, 

-pozostałe wydatki bieżące o kwotę 119.720,00 zł,  

b) wydatki majątkowe o kwotę 655.619,60  zł; 

w tym  wydatki majątkowe objęte  limitem art.226 ust 4 ufp o kwotę  427.170,00 zł 

3) zwiększa sie deficyt budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę 540.000,00 zł; 

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

2011 r. o kwotę 540.000,00 zł to wolne środki  jako nadwyżka  środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym  budżetu , wynikających  z rozliczeo kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych kwota 40.000,00 zł, oraz planowana pożyczka na wyprzedzające 

finansowanie  działao  finansowanych  ze środków  pochodzących  z budżetu Unii 

Europejskiej  kwota 500.000,00 zł, 

5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Świlcza na 2011 r. o kwotę 540.000,00 zł. 
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§ 2 

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą długu na lata 
2011-2018  w brzmieniu stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszego uchwały. 

 

§ 3. 
1.W wykazie przedsięwzięd do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik 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  wprowadza się następujące 
zmiany : 
1) „PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji  Publicznej” finansowany z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zmianą w 
harmonogramie  realizacji zadania , przesuwa się okres realizacji zadania 2010-2012 
na lata 2010-2013 oraz zwiększa się wydatki ze środków dofinansowania .W związku z 
powyższym zwiększają się  łączne nakłady finansowe o kwotę 524.039,00 zł. W 2011 
zmniejsza się limit wydatków o 95.585,00 zł,  natomiast zwiększa się  limit wydatków 
w 2012 r. o kwotę 438.229,00 zł, i w 2013 r. o kwotę 181.395,00 zł. Zwiększa   się limit 
zobowiązao  o 619.624,00 zł. 
Ustala się wydatki bieżące  na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem efektów 
projektu  w okresie trwałości tj. od połowy 2013 roku do kooca 2018 roku zgodnie z  
założeniami  zawartymi w Studium Wykonalności  o łącznych nakładach 186.000,00 
zł, limitach wydatków : na 2013 r.-16.000,00 zł, 2014 r.-32.000,00 zł, 2015 r.-
33.000,00 zł, 2016 r.-34.000,00 zł, 2017 r.-35.000,00 zł, 2018 r.-36.000,00 zł. 

      Zwiększa   się  limit zobowiązao  o kwotę 186.000,00 zł. 
2)  zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie  sieci wodociągowej na 

terenie Gminy Świlcza”  otrzymuje brzmienie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez 
wykonanie  sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza- II etap”   

       3)  zadanie „Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy”  otrzymuje  brzmienie      
           „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu  
            Strażaka w Świlczy –II etap” oraz  z uwagi na zmianę  harmonogramu  realizacji  
            zadania  zwiększa się nakłady o 500.000,00 zł oraz limit wydatków w 2011 r. o     
            500.000,00 zł.  
            Zadanie to finansowane jest z udziałem środków  pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej  w związku z tym przenosi się  z pkt. 1c do pkt.1 a- wydatki majątkowe 
 4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie  pn. „Termomodernizacja  obiektów       
     użyteczności publicznej” – budynek Urzędu Gminy i budynek Zespołu Szkół w  
     Bratkowicach  z terminem realizacji 2011-2012, o łącznych nakładach finansowych      
     742.405,00, limitach wydatków w 2011 r.-22.755,00 zł, w 2012 r.-719.650,00zł. 

            Zwiększa   się  limit zobowiązao  o kwotę 719.650,00 zł. 
Projekt ten został zgłoszony do realizacji w ramach  III konkursu „ Zielone inwestycje” 
ogłoszonego przez NFOŚIGW w Warszawie. 

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę     
     1.952.444,00 zł. w tym : 

1) w 2011 r. 427.170,00 zł, 
2) w 2012 r.     1.157.879,00 zł, 
3) w 2013 r.        197.395,00 zł, 
4) w 2014 r.          32.000,00 zł, 
5) w 2015 r.        33.000,00 zł, 
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6) w 2016 r.          34.000,00 zł, 
7) w 2017 r.   35.000,00 zł, 
8) w 2018 r.          36.000,00 zł. 

 
3. Zwiększa się limit  zobowiązao  związanych z realizacją przedsięwzięcia , o których mowa   
w  ust.1 łącznie o kwotę 1.525.274,00zł. 

 

§ 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 7.012.884,04 zł, w 
tym: 
1) w 2012r . do kwoty 3.248.869,63 zł, 
2) w 2013r. do kwoty  3.594.014,41 zł, 
3) w 2014r. do kwoty       32.000,00 zł, 
4) w 2015r. do kwoty       33.000,00 zł, 
5) w 2016r. do kwoty       34.000,00 zł, 
6) w 2017r. do kwoty       35.000,00 zł, 
7) w 2018r. do kwoty       36.000,00 zł. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
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Objaśnienia  
 
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 uchwałą   oraz wprowadzeniem zmian  w budżecie Gminy  na 2011r.zarządzeniami 
Wójta, 

2) okres obowiązywania  WPF wraz z prognozą długu  wydłużony został o  jeden  rok tj. do 2018 
roku z uwzględnieniem  okresu , na który zaciągnięto  zobowiązanie  na wydatki bieżące  
związane z utrzymaniem  efektów  projektu pn.”PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji 
Publicznej” w okresie jego trwałości, 

3) zwiększa się rozchody w 2012 roku  z tytułu spłaty pożyczki zaciąganej na wyprzedzające   
finansowanie  działao  finansowanych  ze środków  pochodzących  z budżetu Unii 
Europejskiej  kwota 500.000,00 zł, 

4)  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 oraz  dotacji z NFOŚiGW w Warszawie : 

 zwiększa się  dochody  ogółem i dochody majątkowe    w roku  2012  o kwotę 1.657.879,00zł, 
a w roku  2013 o kwotę 147.186,00 zł, z tytułu dotacji celowych  na programy finansowane  z 
udziałem środków  europejskich  , 

 zwiększa się  wydatki ogółem i wydatki  majątkowe w roku 2012 , oraz zwiększa się    wydatki 
majątkowe  objęte   limitem art.226 ust.4  ufp o kwotę 1.157.879,00zł, 

 zwiększa się wydatki ogółem i wydatki majątkowe  w roku 2013 o kwotę 147.186,00 zł, oraz 
zwiększa się   wydatki  majątkowe   objętych  limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 181.395,00zł, 

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

 
 
 


