UCHWAŁA NR XIX/145/2012
RADY GMINY ŚWILCZA
z dnia 23 marca 2012 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 XIX/144/2012 z dnia 23.03. 2012r.w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2012 r., oraz wprowadzeniem zmiany uchwały budżetowej
na rok 2012 zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza : Nr 6/2012 z dnia 06.02.2012r. dokonuje się zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-2018 określonych
w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/115/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Świlcza :
1) zwiększa sie dochody budżetowe o kwotę 320.714,00 zł; w tym :
a) dochody bieżące o kwotę 23.292,00 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 297.422,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.250.311,08 zł; w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 93.850,68 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 1.156.460,40zł.
3) zmniejsza się nadwyżkę budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę 929.597,08 zł,
4) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.044.572,24 zł,
5) zwiększa się rozchody budżetu Gminy Świlcza na 2012 r. z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 114.975,16 złna
wyprzedzającefinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
§ 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. 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 500.000,00 zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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