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Uchwała NR VIII/41/2011 

Rady Gminy Zarszyn 

z dnia  8 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2011- 2021 

 
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. 229, art. 231 ust.1  art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240z późn. zm.)  

Rada Gminy Zarszyn 

 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 
1. Zmienia się sposób finansowania przedsięwzięcia pn: „Budowa i przebudowa boisk sportowych 

wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyoskiej oraz budowa i remont 
obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni wraz z miejscami 
postojowymi w Zarszynie „ na łączną kwotę 1 421 121 zł, w tym: w 2011roku -  1 195 431 zł, w 
2012 roku – 225 690 zł, w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy Nr 00093-6922-
UM0900055/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 
2013 . 

 
2. Związku z niewykorzystaniem w roku 2010 środków  w kwocie 3 911,23 zł, na realizację 

Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowanego przez Gimnazjum w 
Zarszynie, zwiększa się plan wydatków projektu roku 2011. 

 
3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 i 2 ustawy o finansach publicznych 

realizowanych w latach 2011-2012 po zmianach przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej 
Uchwały. 

 
§ 2 

 
1. Związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2011 rok wprowadzonymi Uchwałą  

Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 08.06.2011 r. i Zarządzeniem Nr 50 Wójta Gminy 
Zarszyn z dnia 23.05.2011 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Zarszyn wraz z prognozą długu i spłat zobowiązao na lata 2011-2021 przyjętej Uchwałą Nr 
V/23/2011 Rady Gminy Zarszyn dnia 16 lutego 2011 roku. 

2. Dokonano następujących zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn na lata 
2011 – 2021: 

 
W 2011 roku: 

 
1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 195 711,09 zł. 
2.  Wzrosły wydatki bieżące o kwotę 147 611,09 zł. 
3. Przyjęto wolne środki w kwocie 504 331,94 zł. 
4. Wzrosły wydatki majątkowe o kwotę 1 113 100,00 zł. 
5. Wzrosły przychody o kwotę 560 668,06 zł, 
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6. Wzrosła kwota długu o kwotę 560 668,06 zł, 
 
W 2012 roku: 
 

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 560 000,00 zł. 
2.  Zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 4 168,06 zł. 
3. Wzrosły rozchody o kwotę 560 668,06 zł 

3.  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2021   
     po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 


