Projekt
z dnia 20 marca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXIII/.../2013
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024.
Na podstawieart.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 2013 – 2024
polegających na zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024” i załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy
Stanisławów na lata 2013 – 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 2013 – 2024 (WPF)
została dokonana w związku:
- z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które określa między innymi wzór wieloletniej
prognozy finansowej j.s.t. oraz załącznika, o którym mowa w art.226 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych;
- ze zmianą budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013, a w tym przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013 - 2024 dotyczą:
1. zaktualizowania prognozy na roku 2013 w związku ze zmianami w budżecie gminy na rok 2013, w tym:
- zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 49 492,80 zł.( rubryk nr 1),
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 49 967,80 zł.( rub. nr 1.1),
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 525,00 zł. (rub. 1.2),
- zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 145 145,80 zł. (rub. nr 2),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 92 126,50 zł. (rub. nr 2.1),
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 53 019,30 zł. (rub. 2.2),
- zwiększenie wyniku budżetu (deficytu) – dochody minus wydatki – o kwotę 95 653,00 zł. (rub. nr 3),
- zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 95 653,00 zł. (rub. nr 4),
- wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu –
95 653,00 zł. (rub. nr 4.2 i 4.2.1)
- zmniejszenie wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 1 950,00 zł. (rub. nr 11.3.1),
- zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy. o kwotę 31 883,55 zł. (wiersz nr
11.3.2),
2. zaktualizowanie prognozy na rok 2013 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które
określa między innymi wzór wieloletniej prognozy finansowej j.s.t. oraz załącznika, o którym mowa w art.226
ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych polega w szczególności na doprecyzowaniu
dochodów bieżących (rubryki 1.1.1 – 1.1.5) i majątkowych (rub. 1.2.2) oraz wskaźników spłaty zobowiązań (rub.
9.1 – 9.7.1).Uszczegółowienie to dotyczy wszystkich lat objętych prognozą tj. 2013 – 2024.
3. wprowadzenia danych w wierszu wykonanie prognozy w 2012 r.
Aktualne brzmienie Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata
2013 – 2024 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2013 –
2024) dotyczą:
- dostosowanie treści załącznika do wymogów ww. rozporządzenia
- zmian limitów wydatków następujących przedsięwzięć:
w poz. 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
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:
- w zadaniu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu (WB) – bazy wiedzy” wydłuża się okres realizacji projektu od 2014 r. oraz zmienia się limity
wydatków w roku 2013 z kwoty 3 285 zł. do kwoty 1 515,69 zł (zmniejszenie o 1769,31 zł.) oraz w 2014 r. do
kwoty 7 361,98 zł. (zwiększenie o 7 361,98 zł);
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- w zadaniu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – rozwój e-usług w administracji” - wydłuża się okres
realizacji projektu od 2014 r. oraz zmienia się limity wydatków w roku 2013 z kwoty 11 640 zł. do kwoty
6 792,86 zł (zmniejszenie o 4 847,14 zł.) oraz w 2014 r. do kwoty 14 840,05 zł. (zwiększenie o 14 840,05 zł);
w poz. 3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2),
w zakresie wydatków majątkowych, w zadaniach pod nazwą :
- „Budowa dróg gminnych – przebudowa dróg gminnych” zwiększa się limit wydatków na rok 2013 o kwotę
29 500,00 zł. tj. z kwoty 14 043,50 zł. do kwoty 43 543,50 zł.
- „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” zwiększa się limit wydatków w roku 2013 o kwotę
9 000 zł. tj. z kwoty 58 390 zł. do kwoty 67 390 zł.
W wyniku ww. zmian, zmieniają się również limity wydatków na przedsięwzięcia ogółem w tym:
- limit wydatków na 2013 r. – zwiększa się o kwotę 29 933,55 zł. tj. z kwoty 4 431 527,50 zł. do kwoty 4 461
461,05 zł. i dotyczy to wydatków majątkowych,
- limit wydatków na 2014 r. – zwiększa się o kwotę 22 202,03 zł. tj. z kwoty 4 843 663 zł. do kwoty 4 865 865,03
zł. dotyczy to wydatków majątkowych,
Limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2015 – 2024 nie ulegają zmianie.
Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024 przedstawia
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
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