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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/.../2011
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011– 2024.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
polegających na zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024” i załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy
Stanisławów na lata 2011 – 2024”, do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kopacz
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Uzasadnienie
Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024 (WPF)
została dokonane w związku z podjęciem przez Radę Gminy Stanisławów Uchwały Nr VIII/…./2011 z dnia 16
czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.
Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011 - 2024 dotyczą:
1) zaktualizowania prognozy na roku 2011 zgodnie z uchwałą Nr VIII/…./2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w tym:
- zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 227 364,98 zł ( wiersz. nr 1),
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 178 364,98 zł (wiersz. nr 1a),
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 49 000 zł (wiersz. nr 1b),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 67 152,98 zł (wiersz. nr 2),
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1 670 zł (wiersz. 2a),
- zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem JST o 29 159 zł (wiersz 2b),
- zmniejszenie wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4 ufp. o 42 456 zł (wiersz 2e),
- zwiększenie różnicy (1 – 2) o kwotę 160 212 zł (wiersz nr 3),
- zwiększenie środków do dyspozycji i wydatków majątkowych o kwotę 160 212 zł (wiersze 6,9, 10),
- zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp. o kwotę 130 214 zł.(wiersz
10a),
- zwiększenie wydatków bieżących o 67 152,98 zł (wiersz nr19),
- zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 227 364,98 zł (wiersz nr 20).
Aktualne brzmienie Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów
na lata 2011 – 2024 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 dotyczą zmian limitów wydatków w roku 2011 na następujące
przedsięwzięcia:
- budowa dróg gminnych – przebudowa nawierzchni dróg gminnych - zmiana polega na wprowadzeniu
limitu wydatków w roku 2011 w kwocie 101 000 zł i w związku z tym zwiększeniu o tą wielkość
łącznych nakładów finansowych, a także okres realizacji od 2011r. (było od 2012 r.),
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów – dostarczenie wody dla wszystkich
mieszkańców - zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2011 o kwotę 29 212 zł tj.
z kwoty 18 174 zł do kwoty 47 388 zł i w związku z tym zwiększeniu, o tą wielkość, łącznych nakładów
finansowych,
- budowa Sali gimnastycznej w Pustelniku - wprowadzono poprawny okres realizacji zadania tj. do roku
2015,
- w pozycji 2 - umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż jeden
rok - w zakresie wydatków bieżących, usunięto z przedsięwzięć WPF, przedsięwzięcie pod nazwą
„dowóz żwiru i żużla na drogi”, w związku z tym iż umowa na tą usługę kończy się w 2011r.
W związku z powyższymi zmianami kwota przedsięwzięć ogółem w roku 2011 wzrasta o 87 758 zł
(zmniejszenie wydatków bieżących o 42 456 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 130 214 zł) tj.
z kwoty 968 111,76 zł do kwoty 1 055 869,76 zł.
Aktualne brzmienie Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII...2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls
Załącznikł Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2011-2024
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