UCHWAŁA Nr XV/119/12
Rady Gminy w Żyrakowie
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żyraków Nr IV/21/2011
z dnia 18 stycznia 2011 roku .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy w Żyrakowie uchwala co następuje:
§1
Zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków na lata 2012 - 2022.
§2
Wprowadza się zmiany wykazie przedsięwzięć określone w załączniku Nr 2 do uchwały
Nr IV/21/2011
w

sprawie

Rady Gminy

uchwalenia

w Żyrakowie z dnia 18 stycznia

wieloletniej

prognozy

finansowej

Gminy

2011 r.
Żyraków

w następujący sposób :
1. W wydatkach majątkowych :
1) Wprowadza się zmiany w projekcie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Wola Żyrakowska” finansowanym z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanym przez Urząd Gminy
w Żyrakowie w następujący sposób :
a) zmienia się okres realizacji projektu na lata 2010 – 2015, wydłuża się okres
jego realizacji

do roku 2015, wydłużenie okresu realizacji wynika ze zmiany

harmonogramu płatności projektu

i ponoszeniem kosztów związanych

promocją tego projektu w tym:
- w 2013 roku - 1.400,
- w 2014 roku -

750,

- w 2015 roku - 4.900
b) zmniejsza się wartość całkowitą projektu o kwotę 39.800 zł i ustala się
w wysokości 1.694.000 zł. Zmniejsza się zaplanowane wydatki na 2012 r.
o kwotę 85.000 i ustala się je w wysokości 350.000 zł, zakres rzeczowy nie
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ulega zmianie, zmniejszenie wydatków wynika z ujęciem wydatków na
realizacje projektu w wartości netto, podatek VAT podlega odliczeniu ,
c) zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją tego zadania o kwotę
7.050 zł.
2) wprowadza się zmiany w projekcie pn. "PSeAP - Podkarpacki System
Administracji Publicznej" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, realizowanym
przez Urząd Gminy w Żyrakowie w następujący sposób :
a) zwiększa się zaplanowane wydatki na 2012 r o kwotę 2342 i ustala się je
w wysokości 363.432 zł, zwiększenie wydatków wynika z przesunięcia
niezrealizowanych wydatków w 2011roku na 2012 rok.
3) wprowadza się nowe zadanie w wykazie przedsięwzięć finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane przez Urząd
Gminy w Żyrakowie. pn. ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” zadanie realizowane w ramach Szwajcarsko –
Polskiego Programu Współpracy:
a) okres realizacji projektu w latach 2012 – 2016, w tym :
w 2012 roku -

29.795 zl,

w 2013 roku - 1.491.777 zł ,
w 2014 roku - 1.481.481 zł,
w 2015 roku - 1.481.481 zł
w 2016 roku -

12.783 zł

b) całkowita wartość projektu wynosi 4.497.317 zł
c) zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją tego zadania o kwotę
4.497.317 zł.
4) wprowadza się nowe zadanie w wykazie przedsięwzięć finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane przez Urząd
Gminy w Żyrakowie. pn. ” Program poprawy gospodarki wodno- ściekowej
w Gminie Żyraków etap II” obejmujacy zadania: przebudowa wraz z rozbudową
Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie etap I, rozbudowa Oczyszczalni ścieków
w Zawierzbiu etap I, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bobrowa,
Bobrowa Wola, Bobrowa Zakącie, Góra Motyczna, Mokre, Straszęcin,

2

Wiewiórka, Wola Wielka, Nagoszyn, Korzeniów i Zawierzbie” zadanie planowane
do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich :
a) okres realizacji projektu w latach 2012 – 2014, w tym :
w 2012 roku - 164.000 zl,
w 2013 roku - 3.287.500 zł ,
w 2014 roku - 3.107.600 zł,
b) całkowita wartość projektu wynosi 6.559.100 zł
c) zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją

tego zadania

o kwotę 6.559.100 zł.
2. W wydatkach bieżących :
W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących wykreśla się zadanie pn. „PSeAP –
Podkarpacki System e- Administracji Publicznej- utrzymanie efektu projektu”,
finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
realizowane przez Urząd Gminy w Żyrakowie. Wydatki związane z utrzymaniem efektu
projektu zostały ujęte w wydatkach bieżących w latach 2014 - 2018
a) wartość wykreślonego zadania wynosiła 70.000 zł
§3
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4

ustawy o finansach

publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§4
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żyraków wraz z prognozą kwoty długu na
lata 2012 – 2022 w brzmieniu jak załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§5
Objaśnienia zmian przyjętej wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków
przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
§6
Upoważnia się Wójta Gminy Żyraków do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 11.063.467 zł w tym:
1)

w 2012 roku do kwoty

193.795 zł,

2)

w 2013 roku do kwoty 4.780.677 zł,

3)

w 2014 roku do kwoty 4.589.831 zł,

4)

w 2015 roku do kwoty 1.486.381 zł,
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5)

w 2016 roku do kwoty

12.783 zł,

§7
Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Żyraków 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 przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2
ustawy o finansach publicznych określone w § 4 pkt 2 uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy
w Żyrakowie z dnia 18 stycznia

2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Żyraków poprzez zmianę następujących liter:
i dodaje się lit. „ ł”:
ł) przeprowadzenie audytu wewnętrznego do kwoty 25.000 zł.

§8
W uchwale Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków § 4 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta Gminy Żyraków 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 przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do
takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 50 000 zł,
b) dostawy usług dostępu do sieci Internet do kwoty 10 000 zł,
c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty
25 000 zł,
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d) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej do kwoty
50 000 zł,
e) ochrony obiektów do kwoty 40 000 zł,
f) dostawy usług w zakresie wywozu nieczystości stałych do kwoty 20 000 zł,
g) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla gminy i jednostek
organizacyjnych gminy do kwoty 70 000 zł.
h) zimowego utrzymania dróg do kwoty 350. 000 zł
i) dostawy usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego do kwoty 800 000 zł
j) dowozu dzieci do szkół do kwoty 120 000 zł
k) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do kwoty
50.000zł
l)

dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do kwoty 1.600.000 zł

ł) przeprowadzenie audytu wewnętrznego do kwoty 25.000 zł.

§9
W uchwale Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków § 5 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta Gminy Żyraków do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Żyraków 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 przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do
takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 50 000 zł,
b) dostawy usług dostępu do sieci Internet do kwoty 10 000 zł,
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c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty
25 000 zł,
d) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej do kwoty
50 000 zł,
e) ochrony obiektów do kwoty 30 000 zł,
f) dostawy usług w zakresie wywozu nieczystości stałych do kwoty 20 000 zł,
g) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla gminy i jednostek
organizacyjnych gminy do kwoty 50 000 zł,
h) dowozu dzieci do szkół do kwoty 120 000 zł,
i) dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do kwoty 300.000 zł.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku .

6

