Projekt
Uchwała Nr VI/…./2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia ……… 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów
na lata 2015 – 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów
uchwala co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 –
2024 polegających na zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024” i załączniku Nr 2 „Wykaz
przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024”, do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Stanisławów

Dariusz Kraszewski

Sporządziła:
Czesława Kaim – Skarbnik Gminy
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Objaśnienia
Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata
2015 – 2024 (WPF) zostały dokonane w związku ze zmianą budżetu Gminy Stanisławów na
rok 2015, a w tym przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Stanisławów na lata 2015 – 2024”, dotyczą zaktualizowania wykonania budżety za rok 2014,
a także zaktualizowania prognozy na rok 2015 w związku ze zmianami w budżecie gminy na
rok 2015 gdzie zarówno dochody jak i wydatki zmniejszono ogółem o kwotę 108 487 zł.
(rub. 1 i 2).
Zmian w WPF, jak również w budżecie gminy dokonano w związku z:
1. otrzymaniem pisma informującego o przyznanych dotacjach dla Gminy
Stanisławów na rok 2015 wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr
3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. na realizację zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych gminy - pismo
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR–I.3111.23.5.2015
z dnia 6 lutego 2015 r. Z niniejszego pisma wynika zmniejszenie dotacji, a w
związku z tym i wydatków, na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji
rządowej o kwotę 108 487 zł. (zmiany w rub. 1, 1.1, 1.1.5 i 2) w tym na realizację
zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o
ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 3 387 zł., oraz w
zakresie pomocy społeczna – 105 100 zł. przeznaczonych na wypłatę świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
2. otrzymaniem z Ministerstw Finansów zawiadomienia (pismo Nr ST3.4750.5.2015
z dnia 6 lutego 2015 r.) o, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia
15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2015 r. poz. 153), rocznych kwotach
poszczególnych części subwencji ogólnej przypadających dla Gminy Stanisławów
na rok 2015, z którego wynika zwiększenie o 123 897 zł. części oświatowej
subwencji ogólnej dla gminy (rub. 1.1.4);
3. urealnieniem dochodów (zmniejszenie) z tytułu podatku od nieruchomości od osób
prawnych – zmniejszenie o 123 897 zł. - gdzie przy planowaniu budżetu,
uwzględniono
dochody
z
nowo
wybudowanych
obiektów
stacji
elektroenergetycznej, które w br. jeszcze nie wpłyną w pełnej wysokości;
4. analizą wydatków bieżących gdzie zmniejszenie tych wydatków stanowi kwotę
114213,50 zł. (rub. 2.1) i wynika głównie ze zmniejszonych dotacji na zadania
bieżące i zlecone – 108 487 zł. oraz przeniesienia środków w wysokości 5 726,50
zł. na wydatki majątkowe (2.2, 8.1, 8.2, 11.3, 11.6, 12.4 i 12.5). Konieczność
zwiększenia wydatków majątkowych wynika z podpisanego aneksu nr 5 do
umowy z dnia 05.08.2009 r. zawartej z Województwem Mazowieckim na
realizację pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa
Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
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opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
(BW)” .
5. Pomniejsza się o 11 000 zł. środki na obsługę długu publicznego, gdzie w związku
ze spadkiem stóp procentowych i wcześniejszą spłatą kredytów i pożyczek będą
oszczędności.
Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy
Stanisławów na lata 2015 – 2024” dotyczą zmian limitów wydatków następujących
przedsięwzięć:
w poz. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się
następujących zmian:
- w pozycji 1.1.2.6 w zakresie wydatków majątkowych, w zadaniu pod nazwą
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie
społeczeństw informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (WB)” zwiększa się limit wydatków w roku 2015 o
kwotę 6 690,09 zł. Konieczność zmiany limitu wynika z podpisanego aneksu z Urzędem
Marszałkowskim do umowy na realizację tego zadania zmieniającego harmonogram dotacji
przekazywanej przez Gminę.
- w pozycji 1.1.2.8 w zakresie wydatków majątkowych, w zadaniu pod nazwą „Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zmniejsza się limit wydatków w roku
2015 o kwotę 963,59 zł. Konieczność zmiany limitu wynika z podpisanego aneksu z Urzędem
Marszałkowskim do umowy na realizację tego zadania zmieniającego harmonogram dotacji
przekazywanej przez Gminę.
W związku z ww. zmianami zwiększa się, limit wydatków w roku 2015 na przedsięwzięcia
ogółem (poz. 1) oraz 1b – wydatki majątkowe o kwotę 5 726,50 zł.
Pozostałe limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2016 – 2024 nie ulegają zmianie.
Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
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